
' 

,. 

Vekiller Heyeti Toplandı . Fiyat Murakabe Te~ kilatı 

Ankara, 22 (Hususi) - icra Vekilleri He
yeti cugün ıaat 9.30 da Baıvekilin riyasetin
de toF?lanarak saat 13 e kadar ruınamesin
deki iıleri müzakere eylemiıtir. 

Barı: 1 FlJatı: 5 Blll'lll Vatan Matbaası: lstan .. bul, Cqaloflu 

SiYASi SABAH GAZETESi 

•AŞMUB&BBIBI ı &BMIT iMi• 'l&LM&• 

Ankara, 22 (Vatan Muhabirinden) - Fi
yat mürakabe teıkilitı için 51 kiıilik memur 
kadrosu kabuf edildi. Memurlara senede 73 
bin 560 rıra ücret verilecektir. 

Telıraf: Vatan, lat. - Telefon: 24136 Cima 13 Ataatoı 1940 

Toprak Husı 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Yırkın komşumuz Romanva
nın haline acımamak ı?üçtür. 
Romanya son zamanlarda sar
sıntıdan sarsıntıya j?idiyor. 

Cihan harbinden sonra Fran
sa, Av.rupada b;r yardakçı şe

beke varatmıya kalkıstı. Gözü
ne •kestirdiAi memleketlere 
'IT\ağlUpların kesesinden bol top. 
rak, bol yabancı nüfus da~ıttı. 

Bu milletler, 'kendilerine uza
tılan büyük lokmayı iştiha ile. 
ihtirasla kaptılar ve sevindiler. 
Teca11ilsten uzaklaşmanın, im
paratorluk yükü taşımanın ne 
demek oldu~unu, bunun için 
2ünün birinde dır bir bedel ö
demek lazım~elecd'ini kavnya. 
maı;hlar. 

lta~ya Mısıra 
T ecavuz Ederse 
Mısır Derhal 

Harbe Girecek 

Mısır Başvekili 

.0 .. n ~ .... ••bili 
U ıo1anca ~ Başv.ekil 

Karabük' e Gitti 
Y erleştiriten 
Uzun Menzilli 

Alman Toplan 

Böyle 
Hariciye. ve lkhsat lngiliz Gemilerine 

Söyledi Ateş Aç~ılar 
Ka_h~re, 22 (A.A.) _ Mısır v k•11 e B kel LOndra, 22 (A.A.) - Bahriye ve 

mecli~ı tar~fından dün akşam e 1 erı aşve 1 e Hava Nezaretleri mtlfterek teblıtl: 
aktedılen .ızızli celsel:ie &$vekil Bugtln öfleden az evvel Palı de 
Hasan Sabri Paşa, İtalyan kıta- caııa bofumdan geçmekte olan bir 

a!ı Mısır"a tecavüz ettiki tak- Ref'akat Edı·y.orlar deniz nakliye kolumuz. Fran8ıZ 8&· dırde ~ısınn İtalyaya harı> ilan hlllerine konulan usun menzilli top-
edece~ıni bildirmiştir. lann atetine manız kalmıft.ır. Nakll-

KARAR HARARETLE ye kolunu düfmana klll'fı ııetretmei< 
KARŞILA~) Ankara, 22 (A.A.) _ Başve- müdürü umumileri, Ankara va- makııadile refakat harp semU~ Ben Öfle zannediyorum ki, 

buıün dünyada yabancı topra
b karşı bizden başka tdk .ıöz
lülük edecek millet yoktur. Biz 
bu noktada dersimizi çok iyi 
ö~rendik. Haritanın bir parça
sını kendi renıtmizle boyalı 
Jlôrmek hırsile Yemene ıömdü
lümüz Anadolu çocuklıannın a
cı hikavesini hiçbir zaman u
nutmadık. ·Girit bizim canımız• 
diyerek, Suda limanında duran 
bir manevi bayrak kaldmlma
sın dlve Yunanistanı diier Bal. 
kan memleketlerile zorla bir
leştirdiiimiz ve Balken harbi
ne ve Rumelinin «itmesine 
meydan bıraktıtımız ıamanlar 
da küpe ıibi kulaiımızda kal. 
mıştır. 

Kahire, 22 ( :\.A ) _ italva kil Doktor Refik Saydam refa- 1i ve belediye reisi. merkez ko- derhal ctumand&n aunt bulut yapmlf" 
Mısın istila ett;;:: takdirde Mı- k~_tlerinde Hariciye Vekili Şük- mutanı ve emniyet müdürü ta- lardır. Her ne kadar bazı obOaler p 
sırın harbe Ji!irecE'ld hakkında 1ı'ü Saraço_ilu, İktısat Vekili rafından uturlanmışlardır. mllere yakm dUfmÜflenıe de b!De 

Yunan ltralı 1Nr inanevracla mevzideki efradı teftiş ediyor Başvekil tarafından yapılan "e- H~nü Caıkır olduiu halde hu- MECLiS REiSi. MALİYE VE gemllerınden ve refakat harp gemi-
------------- yanat, bütün Mısır matbuatı susı tr.~°!e bu~n saat 17,05 de smntYE VEKİLLERİ !erinden hiçbirine isabet ve haaar 

B
• it 1 G t • G tarafından hararetle karşılan- Karabuk e ~tmiştir. GELİYORLAR olmamıştır. BllAhare ayni kafileye 

ır a yan aze .ası en 8 r al va ve 11 1:11ti:~· .. ı t .. Bkasvekil Rarda vekiller, Bil- Ankara, 22 (Vatan Muhabi. :~:.m;~ :=~:~:;.~ı: =-~:; 
ırın musa eme perver bit yu Millet Meclisi parti Rrupu rinden) - Sıhhiye Vekili Hulu- hasar olınamlftır. Açtıtmuz muka-

Yunanistan dan 

Arazi Talebini 
heri Sürüyor 

memleket oldu~u. fakat taarru- ve müstakil ~P reis vekillerı· sı· Alataş, Malı've Vekili Fuat 

Y 
za kar k t t' • bil at.et ve avcı t.yy&rele.riml.ztn 

akın Ş kt .. şı mu aveme e valnız par ı Renel sekreteri ile parti Akralı•ve Meclis Reisi Abdülha-a r a kendısıni himay.e. için deiil, ay- ,umumi idare heyeti azalan, :ne- lik Renda İstanbula hareket et- mukabil hUcumlan k&rfmında dtlf-

M h H 
nı zamanda İn2ılız • Mısır dost- buslar, vekaletler müst-ar ve tiler. man tayyareleri pU•kUrtUlmtlftUr 

Ü im ~~der · ın- --~·A~·~' ~~~~~~~~~~~~-~~--------~--~----'-~ ___ &_=_~_Y_=_•_> 

Elinde lngiliz Lirası 
Kendimize alt olan bu acı 

tecrübeleI'imiz dolayısile vakit 
vakit dostumuz Romanyanın 
kulaiını bükmekten J(eri dur
madık. Romanya. vakit ve za
manile Bulıraristanla ve Maca
ristanla anlaşsaydı işlerin şekli 
çok ddişirdi. 

Bu iki memleket, Triyanon 
~ Nöyyi muahedelerinde ui
ı.dı'kları muameleye yanmakla 
berabıer hiçbir zaman büsbütün 
llflete düsmemislerdi. Büyük 

......_,letlerin yardııau ile oveleri
ne ennenm ne dem~ oldufu. 
~.ı~ekala bilivorlardL İstiklali 
~l diye ödedikten sonra bi
raz fazla toprdın ne hükmü 
var? Baskalat'ı tarafından vu
tulmak üzere semizletilen bir 
kuzunun bu semizlemeden isti
fadesi nerededir?. 

Bulıaristan da, Macaristan 
da eski ~nlerde bu hakikati 
kavradıklarına ıöre Romanya, 
bu~ün kabul etmive hazır ol
duRu fedakarlı~ı o zaman yap
saydı Macaristandan başlıyarak 
bütün Balkan sahası. istiklal ve 
bitaraflık fikri etrafında sıkı 
ve toplu bir kuvvet manzarasını 
alabilir ve dünyanın en mü
kemmel bir emniyet sahası ha
line ıelirlerdi. 

Romany4, bizim Girit mesele
sindeki yanlış ıörüsümüzden 
avnlamadı. Elindeki topraktl'n 
en küçük parçayı bile venniye 
razı olmadı. Netice olarak da 
nüfusunun yüzde otuzuna va· 
kın bir 'kİsmı, milli bünye için
de yabancı cisim ıibi kaldı. 
Beş milyondan fazla yabancı, 
Romanya vatandaşlıiını dreti 
olarak taşıyor ve baeka mem
leketlerin tebaası olmıya can 
atıvordu. 

Metaksas Ordu 
ile Erkanı 

Görüşmeğe Başladı 
Roma, 22 (A.A.) - D. N. B. &· 

janaı bildiriyor: 
Yunan id&reeindekl Arnavut ekal· 

llyetinin vaziyeti ile iftical eden Oi
omaıe. d'İtalia pseteei eliyor ki: 

ArnavuUuk ve bu aebeple İtalya 
vasiyetin kaU aurette hallini llte
mek hakkin& rnalikUrl•. Talıuz Ça
hlm& __.. ................. _... 

zamanda ArnaYUtlann ebertyett~ 

bulunduldan btltiln topraklar yani 
Yanyanın btlytlk bir kmnı hakkında 
da muhakkak bir auretl tellviye bul
' Ak meselesi mflVJNubahatlr. 
METAKSA ORDU ERKANt. 

LE GÖB'OSCYOB 
Atina, 22 (A.A.) - D. N. B. &· 

jaruıı bildiriyor: 
Heli )mıvaz6r11n\ln torpUlenmeal 

hakkında Bqvekll Metakııaa ile or
du mümessilleri ara~ıında müteaddit 
görUomıeler vuku bulmu,tur. Bu gö
rücpneler ednaamda Yunaniatan dlf 
sıyasetinln pren•lpleri tesbit edilmif 
ve almmuı :sarurt görWeçek tedbir· 
ler hakkında mutabık kalınmıftır. 

8&4Vekll bu g6rllfmelerde alınan 

netlr.c yi derhal krala arzelmif, kral 
da bu kararlarla mutabık olduğunu 
bildirmiftlr. 
İtimada llyık bir kaynaktan öt

renUdltfne göre, Yunanistan blta
rafiıtını idame etmek lıliyor, fakat 
toprak bütUnltıl'\lnU ve latikllllnl 
müdafaaya azmetmlt bulunmakta: 
dır. 

(Devanaı Sa: '• Mtl: 1) 

Beklemeli, Diyor. 

General, Gizli Bir, 
Vazife ile Gittiği 

• Londradan Döndü 
Kahire, Z2 (A.A.) - Orta 

Şaf'1'taki İngiliz kuvvetleri baş
kumandan\ General Wavell 
cliln akşam matbuat mümr.ssil
lerine aşaiıdaki bey•atta bu. 
lunmuştur: 

Gizli bir vazife için rittiiim 
Lonclra'clan ılindlm. Pek Y• 
tiıiiııa nbi ...... cıtk nıa. 
him hidiaelere iatbu e4Umek 
icabeder. 

General Wavell, tarihin bir 
dönüm noktasında bulunclufu
muzu ve z.fer saatinin (ala. 
_caimı illve etmiştir. 

50 Amerika Torpido 
Muhribi lngiltereye 

Gönderi 1 ecek 
Vqi?lA'ton, 22 (A.A.) - Stefanl 

ajansından: 

BafmUddelumuml Jackson, Harl· 
clye MUste.tan Welles ve Amiral 
Stark, torpido muhrlplerlnln lngilte
reye terkedllmeslnln kanuna muvafık 
olup olmadığı meselesini tetkik et· 
mek il.zere adliye nezaretinde toplan· 
mıflardır. 

Siyasi mahafilde komisyonun mü· 
talluı muvafık olduğu takdirde bu 
gemilerin kongrenin tasvibine hacet 
kalmadan bir hafta eonra İngiltere· 
ye gönderlleceği teyit edilmektedir. 

Muallim Mektebi 
Yeni Mezunları 
Tayin Edildiler 

İmparatorluk yükünün zara
nnı kavrıvamamak Romanya. 
va çok pahalıva mal olmustur. 
Milli vurt haricindeıki arazisi 
krsmen elinden çıkmıştır. kıs
men çıkma'k üzeredir. Fazla o· 
larak da istiklali. bir takım ec
nebi müdahalelerine maruz bu
lunuvor. 

Balkan tes .. d. b .. h . . Ankara, 22 (Vatan Muhabi- 'Mualla Zonırulda.ia Muzaffer 
anu u u.ıun arıcı ·nden) İstanbul eıic k ·· ır. .&- " M l,."' 't ' kasır~aların tesiri altındadır rı - e Oır;- nııuman, e .ııat, kbal, Ni11i-

Bununla beraber . · ret~en okıı.lundan. mezun, olan fer, Müşerref, Fikret, Beria 
lPrin tecı:-übesi su:Ue(~ı~ ~en~- Nurı. Havrı. ~ahsın. Salahad. 1 Melahat. Atiye, G\il'Süm, H!k~ 
miştir ki Balkan bi r}~ 8

. e : din. Sabahaddın Coruha, Nadir', met, Kastamonive. Meliha Fat 
vesikalarda rldil B:ıı:ı sıv~~~ Hulusi Urfay~. Abdülhakim, ma. Bilecil'e. Semahat. H~riv; 
Jetlerinin nthunda va.san m~ . .,. Muzaffer. Samı •. ~f. Zekeri- Coruha, Leman, Perihan Toka. 
hakikattir. Rornanvanı~va~ar ~ı: ya Hataya, Nezihı, ~at Erzin- da, Mes'ude, Şü'kran, Tevhide. 
lastıit ~illi felıiketlerden dol~- cana, Ali Kaı:sa• Refık Yoz~ada, Ru~~e Trabzo.na, Mürüvvet 
vı teessur dtıvmamak elde dP- Mustafa Zeki ~hana, Muzaf- 'ı Eskihısara, Samıme. Adile, Fat
~ildir. Bunun tcsem veren bir ttr Samsuna. ~uzhet Zon~lda. ma, Neriman, _G?resuna. Lutfiye, 
tarafı, Bull(arlann ;tidal vo'unu la. Bürhan. Sururi Airıya, Na- Reşade, Fevzıye, Ruhat, Hani
tutmala-n ve zorl~ ~azla bi; şey il Mardine, Bürhan Tekirdai'ı- re Rizeve Fatma Cankırı:va, Ne. 
koparmaktan zi· ~ .srönül n- na. Zülfi.kar, Necdet, Rif.at Gi- zahat Kırklareline, Nezihe, Ül-
za~i~e .ve dostc:-ı : anlaima:vı resuna. Semlı Kn't}areline, Ad. ker, Perihan Afyona. Vecihe. 
tercıh etmeleriffü nan, Enis, Behzat Antalyaya, Mehlika, Muzaffer. Mualla Bc-

Mıcarlar.• leli·~." h~ arıva- Mith.t Vana. Nuri Aydına. İs- ria, Manisaya, Gülsüm, ce'm;!e . 
cak "!e.rde üc ?ur11 .c ~ılvon ltu- tanbul toz ötretmen okulundan Müberra, Meliha Giimüshane
l'n"~l ıdarelerın" "PÇU'mek ve maun olan, Semiha, Fazilet. ve, Beria, Nihadc, Fatma Coru. 
venı b~ haksııhb dolru •it- A'Ylliye. Mürüvvet Sinoba. Hu- ha, Fehime, Şerife İstanbula. 
melt istı:v.~. Eter Roma!'n- riye, Fazilet. Ferhunde, Emine, Vesile A:vdına, Sanevber Malat
nuı buıruiıtrii hali!ıden ı1'r"t Muazzez Orduya, Şükriye, Sa- yaya. Vahide Giresuna M · 
dersi al.~mı:v:o~larsa. V"! "'": ılt bahat, ~ünevver, Habibe. H~Ti- vet Gümüşhaneye, Saba~=~: 
hını ıozlerinı tal'riamile ba~h- aer. Nedbe Samsuna, Hatice, İsmet Sivasa Gu··zı'n Se h nt da ·· " ~- ...... _n_ . • • Y ana. vorsa o ar ıunun -o-.: ---. ~f. Mlınban, Saadet, Mücevher Canakkale-
bu hıralannın hdı!iıd ldsm'I e s..mç, L<ltfiye Antalyava, Be-iye, Fiikret Gaziantebe tayin 0 
m~. .... .._. s, llevil. Bnil. Jııllll]li, lUJDUl).aıdr. -

• 
Bulunanlar iki Gün 
• 

1 içinde Değiştirecek 
Ankara, 22 (A.A.) - İn~lte- j icabettiii merkez bankasından 

re hiı"'kumeti tarafından itti- bildirilmektedir. 
haz edilen son karar mucibince Diker ~birlerde ne yolda mu .. 

, cenubi memleketlerde bulunan amele yapılacaima dair buJ(lin 
İnRiliz banknotları - tekler ve- akşama kadar bir tedbi:r' alm
sair evrakı nakdiye müstesna- ması muhtemeldir. 
.tf•• llimt• llliıl a Mil.._, Mn.. Ankara. 22 (AA) - wıtttt~'1 
katara tndi edilmedili takdir- re hilkıl tmetince ittihaz olunan 
de tıedavüJ etmiyecektir. son karar muctbince ellerinde 

Bu sebep~ ellerinde İllj{iliz bulunan İn~liz banknotlarının 
Mısır ordusu zabltnnı bir talim esnasında banknotları bulunanların aza- tedavülden !kalkmasına kar$l ---===== mf 24 akustos cumartesi .ıi,inü bir tedbir olmak üzere bu bank-

Rumen - Macar 
Müzakereleri 

R O b 
• saat 11 ~ kadar Ankara veya di. notları 24 a.iustos cumartesi ıüo manya o ruceyı ier sehırlerde merkez bankası- nü saat 11 e kadar merkez ban

~a mukabilleri tahsil edilmek kası ve şubelerine tevdi etmele-

Terke Hazırlanıyor 
uzere paralarını tevdi etmeleri ri hakkında mezkiır bankanın 

~;;.;;;;;;;;~;;~~~~~ bir teblitini bu sabah neşret
miştik. 

Ç · s· s fh JAPO Son ittihaz olunan tedbirler etin ır a aya Rumen Hüki'ımeti NY A bu karan ŞU suretle itmam et-
D G d mektedir:. 

oğru i iyor Değişecek 40 Sefirini ol~ıyan Me:ı:.ı~~ 
paralarını iş bankası şobelerine Buda~e, 22 (A.A.) - Yarı res

mi bir surette tebliğ edUml9tir: 
Peşte diplomasi mahfilleri, Tur

ııwıeverin mllzakerelerinln netlceel 
hakkmda Rumen delegeleri tarafın
dan göııtcrl?<'n bUyUk nikbinliğe l9ti
nı k ctmeınektl'dirler. 

l'.lacarlııtan yeni hudutlar hakkın
da mUsbet tekliflerde bulunduğu 
halde Romanya tarafından hiçbir 
mUabet mukabil tekJlt yapılmamıt· 
t:r. , 

Rumen beyanatları ideolojik plln· 
da kalmlf, Macar teklifleri hakkında 
hiçbir teY söylenmemiştir. 
Diğer taraftan f\lrası kaydedil

mektedir ki, Transllvanya için nüfus 
mllbadeleai lmkAn dahilinde değildir. 

Macaristan tam bir U.dllden ve 
isteklerinde tarihi ciheU eaaa olmak
tan vazgeçmekle büytlk bir fedakAr
lık yapllllfUr· Romanya yalnız za. 
man kaZ&nmak istemekle kalmıyor, 
ayni zamanda hiçbir sureti hal vA.-

' (Devamı Sa: f, Sti: 5) 

NOTLAR: 

HABERSiZCE •.. 

· <?üzel ıüıel çalışırken aşçınız 
ıelıp: . 

- 89!1 hastaı.~naını. Cidiyo
rum ... dıyor ve onlUğünü mut
faja asıp gidiyor. 

Orta hizmetçiniz, bahçıvanı
nız, kltibiniz. hattl muharriri
niz üç gün evvel olsun haber 
vermeden çıkıp gidiyor. 
. ~~n~ m_ukabil_s~z de aşçınızı, 
ışçınızı, hızmetçınızi, kltibinlzi 
ve muharririnizi dünden buıü
ne kapıdışarı ediyorsunuz. 

Dünyanın hiç bir medeni 
memleketinde «İf> bu derece 
hırpani delildir. En az on beş 
ıün cevvel haber> verirler. 

«Preavi> denilen bu usule alı
şahm. Hem pratiktir; ıhem ter
biyelidir. 

BUkref, 22 (A.A..) - Stet&nl a
jansından: 

Dahiliye Nazırı, Cenubi Dobruca 
köylWerine hıtaben bir beyanname 
nefr.ederek ziraaUe l9Ugal eden halkı 
stlkQneUerlni muhafaza etınete ve 
evlerini, tarlalarını bırakmamat \ 
davet etml9ttr. 

Gen· Çagı"" rdı tevdi edebileceklerdir. 
2 - İş bankası şubesi dahi 

mevcut olınadıtı takdirde ye. 
dinde İnJlil'iz evrakı nakdiyesi 
bulunan zevat bunlaru\ mıma
ralannı bir listeye dercederek 
mahalli noterine tescil ettirdik
ten sonra bu listenin bit- sure
tini yedinde alıkoyacak ve di
ler sureti ile banlmotlan aza
mi 2• a~os cumartesi ıünü 
kıymeti mukadder-eli mektupla 
J)06taya tevdi ederek Aı*ara'da 
Cümhuriyet Merkez Bankasına 

Beyannamede şöyle denllmektedlr: 
«Komşumuz Bulgarlarla yapılmak-

1 ta olan müzakereler, iyi bir zemin 
Uzerinde ilerlemektedir. Kaa&baları, 1 

evleri ve emval ve emlA.ki terketmek 
için hiçbir sebep yoktur. Elde bulu
nan her şeyi tahliye etınek için ki.ti 
zaman vardır. 

cHUkümet memurları ile ordu, 
yerlerinde bulunmaktadır. Yalnız, 

memurların ve ordunun harekeU ha· 
linde Rumen çiftçileri de hareket ~ 
deceklerdlr ... > 

ROMANY !i KABİNESİNDE 
TADtı.AT 

BUkref, 22 (A.A.) - Stefani &• 

jansından: 

Kral Karo!, Rumen Ortodoka kili-

(Devamı Sa: '· 88: 'J) 

, 

Bunların Arasında 

Ankara 
Sefiri de Var 
Toldo, :!I (AA.) - Japon Ha

riciye Nasın Matsuoka, bqb 
lapenyaaıa ff dtplOOD&tlk mll
meııalliae teıcftr.t ~ Toldo
ya «Yamelerlal lılldtnnlttlr. 

Domel ..... ~ .... ba tecl· 
bir .Japoapam 1'111 dtplomul 

taarnaaaa ...adcll!lne tefldl e
clea Plllf bir ...,.etle •'"eAar 
bal~. 

Geri eatınıu diplomatlar .. 
ruında bllf bll)'lk elol: cTielly, 

V&fln&1on. Allbn, 1Uo - de • 
.Janelro lleftrlerl De Çlade ...
ret emrlade IMdaaan lleflr• le .ıu 
orta elçi ve birçok ••h•oloa 
balDIUllSkt.dır. 

Romanyadan ~usyamn aldıiı lkaarahya (XJC) ltuetlerlle Bul
carlara tf'l~ .. ,.·ın,.ık üzere olan Dohruc:a blik llatlarla. Hacula 
rm iatffl'rı.rt '!W!wilvuya da miin.l chlPlliı llidn P 'sf'a • 

azönderecekttr. 

T• AJ••ı•nın llr 
Tekzibi 

J(oüova. 12 .A.A.) - Taa aJ&a· 
sı blldfriYor: 

Son gtlnlerde yabancı matbuatta. 
UnJted Preu Amerikan ajansında. 
Sunday Dlapatch İngiliz gazetesinde. 
Uaoef Usomt P'in gazetesinde w 
Saçrede, Sovyetıerle Türkiye ve Ya
nantata.n arasında aııker! mQzakere-
lerin bqladıtz veya devam etmekte 
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( IŞIK VE NUR PEŞiNDE 

Hayatımın Büyük Sırrı 

Dokuz Yaşımda iken Kendi 
Yaşımdaki Bir Oğlanı Sevdim. 
Sevda Yirmibir Sene Sürdü. 

-4-

Tarihi Bir Bina ı 
Telıllkede 

Kap~Iı caf1ırun Bey~t tara· 
frndakl büyük kapısından çıkan
lar karşılarında bir JıarabenJn 

3iikseldlğlnl görürler. Bura5ı, 

Çocuklu1c Mntlerfmln ,,Uyllk bir kadar N\'ditimden. dllfUndutllm- :Namık Kemalin okuduju '85 
sevda sırrı var. Pek J<Oçtlk yaşta cı.n fUphe edemezsin. Fakat yolda yıllık mek~p blnuıdır. Sahaflar 
kQ.Jbtmi dolduran bu HVd& tabiat l- halini gördUm. Dokuz yaşında bir çar~ısına açılan kapı!llt kapıı.tı-

lemini bcntm için canlı birhale koy- kızı doku yqında bir oğlanla ev· lan •• ., etrafı ~kl mUtevellllerln 
muş, ışık ve nur peşindeki aranıala- Jendiremem. İki '1ln sonra ayrıla· tamaı yüzünden hususi ,uere 
nım. ~ vc:rmlftlr. Bunu anlatmaz- caluıııuz. O saman kederin daha seçen bu bloa lklnrl Jk'yazıt ta-

Bir Paçavracı 
Metresini Öldürdü 

• 

lstanbullunun GözUne Çarpanlar 

Tamir Diye Neler 
Yapılıyor ! .. 

USküdardaki Çinili cami bey- Teessürle sövlemek isterim 

•anı hayatımın bUtUn hiklly~i Y&· çok tazelenecek, her 'ey daha fena rafından yaptırılmıt bir mel<tep· 
ırrm kalır. olacak. :Buradan arkadaşma tele- tır. Beyazıt ramll ve' onu saran 

}3ence •Atlana giden yol, kal- fon edersin. Sonra gerisi geriye il· manzume, lııtanbulda Türklerin 
bJ temlz)lyecek, 11efs!n lht!rularını deriz. en mu\·affak .. olunmut ve ln,a 
ıı:ıuttura.cak ve tedak4rllk duyg•1- YAlvudım, attactrrn. BllyUk an- malzeme1ı itibarile en zengin 
la:-znı o.teşUyecek neviden sevgidir. nemi kandıramadım. Çaresiz tele- yapılarından biridir 

1 
Dok~ yqında idim. Kallforniya- fona sarıldım. Dokuz ya.şmdakl l· Beyazıt manzum~lnln inşası 

da mektebe gicliyordum. Bulundu- fılumla telttonl& konUfluk, dertlet- 1500 de b&Jlayıp 1506 de ikmal 

nelmilel tezyini san'atler tari- ki, mihrabın sa~ındaki besme
hinde yer alan bir Türk şahe- le yazılı çini pano tamamen ,.e 
seridir: Birinci Ahmedin !karı- solundaki üst sıra çinilerden iki 
sı ve dördüncü Muratla Sul- kıymetli parca aşınlmıştır. $ im . 
tan İbrahimin anası Mah"Pey- di bu garçalar bir Alman mü· 
ker - meshur adile • Kösem Sul- zesinin en itinalı köşelerini sus· 
tan taıafından 1640 yılında yap. lüyor. Mabedin ahşap revakı 
tırılan bu mabette Süleymanivc cökmüs. köşedclti medresesi vı· ı 
aıibi, Şehzade ıibi cüsse aza- kılmıştı. Evkaf idaresi dört bin 
meti, malzeme ihtişamı yoktur. liralık bir tahsisatla mabette 
Te'k ve saiır kubbeli tek mina- kısmen tamirat yapmalk istemis 
reli minyon bir yapıdır. ve yapmıştır. Evkafı bu temiz 

Bu camiye bi~k bilYÜk ma- alflkasından dolayı takdir et. 
tende eve gelince kimseyi karfıamd& betlerden üstün kıymet temin memek. mümkü.n deği~~ir. F~
bulamamı,tır. Pembeyi aramak tıse- eden emsalsiz çinileridir. Türk kat ~skı eserlerı:n. tamın al~la· 
re sokağa fırlayan paçavracı, bir çinicilili tılsımlı bir hazinedir. de bır. salaş tan:u~me. benzemez, 
müddet dolaftıktan sonra tekrar eve Garbin yüksek tekni.U henüz bu ç~k dıkk.at y~ ıtına ~ter. Ma:ı: 
gelm~. metresini odada ıdrünce hazinenin anahtarını bulama. ı:if Vekil~t'uıın. esk~. eser.lerı 
tekrar kavgaya tututmuttur. mıştır. Avrupanın ve Amerika- koruı:na buro~ ıle muzeler ıda-

Katil Tahir Tabancasigle 
Yakalandı. Sorgusunu 

Müteakip Tevkif ·Edildi 
Dün ~ehrimizde bir cinayet işlen· 

miş, bir paçavracı, metresini delik 
deşik ederek öldUrmUştUr. 

Taksimde Saz.Jıderede bir evde o
turan ve paçavracılık yapan Tahir, 
bir sene evvel· tanıdığı Pembo ile ya
şamağa ba.şlamıştır. Beraber paçav
racılık yapan kadın ve erkek ara· 
smda bir müddet sonra bir kıskanç
lık başlamıştır. Kendisini, bir arka
daşı ile aldnttığını zanneden Tahir, 
Pembe ile sık sık kavga etmekten, 
kadını bu yüzden dövmekten ge.ri 
durmamıştır. 

Kavga esnuında Pembe qyumı nın en büyük san'at üstatları, r~inın bu j(tb! ~narmaları ıı~ı 
tophyarak gitmek tateytnce Tabirin mozayik mütehassıslan 'bu si- hır kontrole tabı tutmaları la· 
aııablyeti büııbUUln arımı,, tabanca. hirli anahtarın saravı önündl! zımdır .. 

&urn mektebe K&nadalı bir çocuk tik. • edlldlline stsre bu mektebin tam 
ıeldJ. Onun da )'afi dokuzdu. Etra- Kanada yaman bir memleketti. '85 yıllık bir ömrü vardır. Bu 
Cımu.d& yijzlerca otı.n ~ocuk Va?'- tnııan eıı detmemif uçsuz bucalulız Jt1barla bu bina Türklerin htan-
cJJ. l3fınct bunlann hepai birbirine ornıanlan vardı. Göller; bu orman- bulda bUttın buaualyeUerlnl mu• 
ber.ıur bir •UrUclan ibaretU. Yalnız lann içine do,tnl sokuluyor, ye-r halaza ederek bize kadar relebl· 

smı çekerek metresinin üzerine aU19 bunaldılar, yoruldular. Onu el- Kalbır:ı ~urkularak .. ve .. kanı· 
etml~tir. Aldığı yaralardan yere dü- de edebilecelklerinj. sandıkları varak ~oyluy.orum.: . Türkun ~u 
en kadın derhal ölmüf, muayenesi ılliln aralannda başdöndüriicii şaheserı ~~~ır t;clılırken ~an at 

bu pocu~ Jıepalnden bqka görünl.1- yer kUçUcUk adaeıklar tqkll edi· len en eııki irfan yuvasıdır. Bu· 
>"ordU. ~ndifdni neden diğer yilz• yordu. Burada Amerika yerlileri gUn ayakta kalabllı-n ııarçala. 

' bi ld » .. d" namına buyuk cınavetler ışlen-tablbl adil Haşim tarafından yapıla- r ucurumun a~ı tıo;ını .ııor u. . . K 1 k .. 

lerce çocuktan ayırdığnnı ben de y .. ryordu. • lflerl gllçlerl, güneşi rmdan öğrenlyorw: ki mP.ktep 2 
bilm\Va,rdum. Ağabe)im, Jti mace- doğduran, kendilerin• at~ veren kubhcllctlr. Türl.ıedarın anlattığı· 

Dwı sabah i§ine giderken Tahir, 
Pembeye evden dışarıya çıkmaması
nı sıln sıkı tenbih etmiş, fakat öğ .. 

ler. Kafalarının bütün ışığını mıştır. aş yapı ır. en ıl?Z cı· 
rak gömülmesine izin verilmlftir. Türk çinilerinin sırrını aydın· kiar~lmıs~ır. Evkaf ıdaresı. ma-

Katil Tabirin sorgusu yapılmıs, !atmak için sarfettiler. Fakat bedın avıne duvarlarındakı pen 
ı-a t:anı.'rndan lab ediyordu. Bu ço- mabuda: çalıp.rak, farkı ıöyliye- na görP. hlr lmhb:-ye :>"S'lı l>:ılım 
uk KaQ.Mia ormanlannda &'ezerken rtk ibadet etmekti, blrkıı~ ınetrn uı:uı hı~nııdaltl zın-

tevkif edilmiştir. hlll zifiri karanlık icindeler. cerel~re a~cı çerçeve k~ydu.:· 
Hilmmalı calısmaların verdi~i mak ı~tcm.ış ve bun'! ~a bır mu
menfi neticeye dayanılarak id- t~ahhıde ıhale e~mıştır. Halb_.u: 
dia edilebilir ki, Türk çinisini 1ki bu pencerelerm altında sını 
yirminci asır yapamıyacaktır. kuş~kla~ dolaşmaktadır. Mu!e
Bu aczi Türk çiniciliğinin le- ahhı~ c~mentodan yaptı~ a.ııı_r 

vah,,tı kedilerin tecavtizilne uğramıf. K a.d d .. dU clri ~·nlnıBk ırıu hlr leblrbld Mu·. tefe rrı' k •• Bu 11eyahatte an a a gor · 
Kedlls 11e.vını delik d~ik etmişler. kubbe.} ı llelmlye t~cbhUs etmiş 

tum bAkir güze111ği hiç unutamam. 
Yll'Ai, '-'1 otuz yerinden dikili Medeni denilen insanların eli nere- ve kıs111en l1C ,nkmı~tır. Bıı ta-

POLiS: 
n yamalı ldL İfte kardetlmin iddl- rlhl mektebin hir kışlık daha Hıfzıssıhha Müesseses·ı ye dokunursa güzellikten eser kal-
asına söre b.anim bu çocuğu diğer- mıyor. Benim kalbimdeki se\·<la da ömru kalmıştır. Yanı' Kararlar Vardı' 
~ ba.'k& gör.memin hikmeti Allah vergisi bir şeydi. lnsanlann MekUbln en ııon talebeelnden 

60 Kol Saati Çalan 
Yakalandı 

hine kaydetmek lazımdır. ve çırkın çc~çevel.~r~. y~rleştı-
.. . k' rirken keserıne tükurmuş ,.e 

bu yamalıırdan .ibaretmiş. Bu, kar- eli ite kan9ınca kalbim altüst olu· blrlal de llUyUk Tür}' ''atanpcır- Hıfzıssıhha mUearıeseıılnce yapılan Bir ay evvel Beyazıtta üniversite 
dcşlmln pirtlşU.- Bana sorarsanıa yordu. veri ,.e hUrrlyet piri Namık Ke- tahliller netlcealnde vasıflan sıhhl cadcleainde 3i numaralı u.a.tçl öme-
ç~ sı;zıen gt\klerden, denizler.., Daha dokuz yqında iken din ile maldlr. (Vatan) piri, ilk feyzi· tarife uygun olmadığı görUlen bir r1n dUkka.mna tavanı delmek sure-
t!en daha mavi idi. GülUmsedlği ~ hakiki ve temiz sevgi arasındaki nl ve hürriyet &fkmı bu kubb&- mUstahzaratta bir firmaya alt sa- tile• gıren ve 60 kol saatini alıp ka· 
man ayağını altındaki kayalann bl· yakınlığı anladım. Bunlann her t- lertn altında bolmqtu. Blnanm bunların satıf yerlerinden toplatıla· çan Sıddık ile arkadaşı Osman Bay-
le btrdenbir• canlandıtıru, beraber- kisi in.anın nlhununurlandmyor. 0 imdadına kotulmazaa birdenbire rak mUhUr altına alınmumı karar· kal yakalanmıştır. 
:::e &'filllmsedJllnl görür rlbi oluyor• zaman inıan tene!tuı ettlğ1 hava- ~kecek ve mahvolacaktır. ıattırmıftır. Bunlardan aknacak nü- * 
ıtum. nın ferahlı ve leziz bir şey olduğu- muneler Belediye klmyahanealne SARHOŞLUK YÜZÜNDEN 

Mektepten çı~arken &lTılıyorduk. nu ~~fedlyor. Güneşin, ağaçların, gönderilecek, klmyahanenln vereceği İŞLENEN CİNAYET 
Ertesi sabaha k'adar vaktim onu rapora g öre hareket olunacaktır. Yalovanın çltuik köyünde oturan 

ıulann, dalların manzaruında si- yıldı, her tarafta okundu. 
&'Örmek ha.Jretile seçiyordu. htrU sUzellikler buluycır. Çiçeklerin Bund&n bir müddet ıonra 'Kana· ... Zübcyirin e"·inde sUnnet dliğünU ya-

Rustem 'PA~ ye. ~adır.lla~~ 1 pırlanta de,i?erindeki çinileri 
Sok~ll~ camıle~ı ~stısna cdılır. küfeki tası j(ibi param parca 
se hıcbır mabedımızde bu kfd_ar etmie ve bırakmıştır. Garibi şu 
c?k cini kullanılr_namıştır . .. !t ın- ki, bu cinayeti yüzünden tazmi
cı sıra pencerelerı!1 altına kadar nata mahkum edilmek şöyle 
mabet tama~e~ çınl u~ kaplar:- dursun bir ihtara bile maruz 
mıştır .. ~u çınılerde be_vaz, Sl· kalmadan paralarını almıştır. 
yah: lacıvert, acık mavı. mor, 300 senedenberi asaletini mu -
yeşıl. ve. kır~~zı r~nkle:Je ka. hafaza eden çiniler mahvedil
ranfıl, lale. ,5lul, erık. c~cd.l ve miştir. Ben mabedi ,gezeııken 
papatva1arın ahenklı ımtızacı b ' r b'nin bu ihmali acı bir .. So . d ı ccne ı 
goze carpar. n cemaat verı e dille tenkit etti~ini ~ördüm. 

Günün b1rtnde çocuğ\m anneel kokusu insanın canına kadar so- dad& lngUlz Kolumblyuı damga- stiRT v ALtsı GİTTİ pılırken davetlilerden Demir sarhoş 
gcldl. Onu mektepten aldı. Beraber· kuluyor. Daha doğrusu koku, renk, ımı ta.fıyan bir mektup aldım. Tl· Siirt vallllğlne tayin edilen HalQk olmuf. tabancasını çıkararak rastge-
ce Kanidaya. dörıdUler. Ben fena ,ekil g1lzelllğl he~! bir araya ka- blim vaıııtas!le bana gelmiftl. Tür· Pepeyi, dUn akşamki ekepreale me- le ateş etmeğe başlamıştır. Tabanca-
halde sarsıldr.m. Kara sevda huta- n .. yor, insana hi,.bir maddi zevkin ki h k t t ek üzere evim murlyet mahalJlne hareket etmiş, dan çıkan kurşunlardan biri ayni 
ıı oldum. Bftl71lk annem halimden v:~a-ıy-atı bir" m•"evt hu h•- yeye are e em • Haydarpaşada vali ve arkadaşlaı'I köyden Saldin kalçasına isabet et-

-..... -.... -· ..... den çıkmak Uzere iken mektubu e-
antadı. Dokuz yafrndayım diye gfl· tarafından uturlanmıftır. ml.ş, yaralı bir. müddet aonra ölmüş-
lüp geçmlfti. %U'lıyor. lime tutUfturmuflardı. Zarfa ba. ... tUr. Katil, yakalanmı,, tahkikata 

emsalsiz cinilerle süslenml:sti. Yere ~irdim. Tamir adile yapı. 
Eski devirlerin bakımsızlı~ı yü. lan bu tahribin bir başka ve da
zünden buradaki çinilerin ço,i?u ha feci şekline lstanbulda Türk
aşırılmıştır. Mihrabın içi ve ov- !erin ilk yapılarından olan Mah
macıhk san'atinin erişilmez bir mut Paşa camiinde de rastla
örndi olan mermer minberin dık. 

Yazın .Amerilo:'Jlnın garp •ahlllne Dokuz )'&fmd&kl aevglllrnln e- kınca çıldırdım: Dün Gece Kadıköy ve Yalova CUmhuriyet J4üddeiumuml· 
giderek babamı ~ektim. An- vtnden bir, lkl sut uzakta Kanada - Oh, nihayet onu buldum, de- liği vazıyet etm!Ştir. 

külAhı ·da baharın ve llilneşin Facialar 21indirlenmeden alfı
bütiln renflderini canlandıran kadarlar.ını seri müdahalelerini 

nemle babam ~ışlardı. Btrt ~=-c:ın'8:;1'y!':n1arrn;~:~:: dJm. Pendik Elektriksiz Kaldı * çinilerle süslüdür. bekleriz. 
Amerikanın prk e~ınde, diğeri Titrlyerek zartı açtım. On •ekiz İ · YARALANDI 

Vaktimi malt için estiğini, &taçların benim· senelik bir fasıladan sonra onun Diln ak~am saat yirmi buçuktan Ki ÇOCUK • 
garp ııahtllnde yaşıyordu. Je beraber nefes aldı...,·-- h'·--"'ı- aonra Kadıköyle Pendik arasındaıd Fenerde Topludede sokağında o-
lklsi ar••ı da ..... ;... atmek f"ln ........ u ,,_.,.. sesini yeniden duyacaktım. Mek- R 171 dö t d ki 

..., n wuuı.... "' " yordum. evler bir müddet elektriluıiz kalmış· turan ızanm Oo u r YB.4m a ber •ene b'r iki defa Okyanustan tupta '"" !!özler vardı : İlh 1 1 · in d' l d dil 
D 

1 
• .. - tır. Kadıköy santralinde vukua ge- am , ev erın mer ıven n en ,_ 

Okyanusa gidiyordum. Yazın ba- Birbirimizden binlerce mil uzak- cKızım, ben senln ilk &evgillnln mn", -uhtclif yerlerinden yaralan-
len arıza tAmir edilmiş ve on beş. ...... ... bamı ooörmek irin Bolllton civarma ta yaşıyorduk. Üç sene mtlddet o- annesiyim. Kitabını okudum. Sann d ö t k nııftır. 0 

" yirmi dakika sonra Ka ık y e rar 
gitmem J,tararlaşmışlı. BUyUk anne- na mektuplar yazdım. Mekturıları- acı bir haber vereceğım: og-ıum * Hasköydc Ke"eclpiri mahalle· 

elektriğe kavuşmuştur. "' mtn ne kadar ha8Sa!! bir kadın ol- ma kuru çiçekler doldurdum. Ce- Antonlyl senelerce evvel kaybettim. sinde oturan 4 yaşında. All,oğlu Ga-
duğunu, Hint !elaefeslle kalbinin vap almıyordum. Fakat hl!f UBan· Harbiye mektebini bitirip aubay llp, bir beygirin atb$1 çıtteden ba-
nnsıl yuğrulduğunu daha evvel an· mıyordum. Nihayet UçüncU seııe- çıkmıştı. Bundan birkaç gUn sonra 30 AğustOS şından ağrr 6\ll'ette yaralanmış, haa-
latnu~tım. Kadmca.&ız bentm gizli nin sonunda ondan bir mektup gel- tatbikn.t mektebinde blr kazaya uğ· taneye kaldınlm~ur. 
kederime o kadar acıdı ki kararla- dl. Şöyle diyordu: radı. Henllı yirmi bir yqmda iken Zafer Bayramı * 

Bl'iç: 
CULBERSTON' UN SiSTEMi 

MEŞHUR 

[Bu serinin birinci yazısı dünkü nüshamızda çıkmıştır] şan seyahat~n vazgeçti. Bent K&• cBOtün mektuplarını aldım sev- öldü.> YAKALANAN' ESRAR 
nadaya ıtstürmeğe karar verdi. gilim, hept1lni okudum. Fakat ce- Yirmi bir yafrnda. yani senelerce 30 Ağustos Zafer Bayramı prog- KAÇAKÇISI Tutuş • Duruş eli münasip surette hasımlara 

Çocuk Ko.nadanın (İngiliz Ko- vap yazdırmadılar. Şimdi de sana evvel ölmüştü. Ben ise onq hayatı- ramı lstaııbul kumandanlığı tara- Fatih camii cıvarınd& mısır satı· vermekle kayıpların önüne ıec· 
lumblya.sı) denilen tarafında oturu• veda etmeğe mecbunım. Günıln bl· mın en tatlı ümidi diye beklemlf· tından hazırlanmaktadır. Program, cılığı yapan Recebin üzeri zabıta me· - 2 - meldir. 
yordu. Binlerce mil yolumuz vardı. rinde elbetı. Allah bize acıyacak, tim. BUtün bu seneler içinde sevda Ağustosun 26 sına kadar ikmal edi- murları tarafından aranm1f, bulu· Oyuncular sola dolru sıra ile Burada O. (D. 10) çatalı dola· 
Günlerce trcnaen trene atladık. " bizi bir tarafta buluşturacak.> deyince ben onun lçtn duyduğum lerek allkadarlara blldlr!lecektir. nan esrar musadere edilmiştir. Re· S. O, N, E. yısile en kuvvetli renj(i olan 
Çocuğun bi11unduğu yt:re varmamı. Bu IÖJ'.ler benimle beraber büyü- saf hlalcrden ba,ka bir 'ey anla- Halkevlerl de 30 Ağustos günü öğ· cep, billlhare evinde de bulunan es- (Not: As yerine A, Rua ye. !k~ril~ ~.ö:düncil ka~ıdı, yan: 
u blı; iki .a.atılk yoltlmut kalmlflı. dU, senelerce gönlümde yer etti. mamı,tım. Dokuz yaşındaki ıevgi- leden sonra ve o gece merasim ya- ralrarla. beraber adliyeye tealim e- rine R, Dam verine D, Vale ye- kor uçlusıle oyuna başlar. 
nen dokuz ya9ınd&k1 sevgilime ka- GUnler seçiyordu. Yeni insanlar ilmin aşkı benim bUtUn hayatımı pacaklarından her Halkevi kendisi· dilmiştir. rine v harflerini kullanıvonız.) s. derhal körden 1, Karodan 
vuşacafım diye heyecandan b&Yı-tn• tanıyordum, eğleniyordum. Fakat nurlandmnıştı. GQya daima bera- ne mahsus bir program hazırlamak- S'de: Pik A. R. 10. 3. 2 3, Treflden 2 ve belki de pilden 
hklnr geçlrtyordum. doku• yaşındaki HVfillmln yeri ber yaşamışız, do.ima bir kalmışız tadır. Belediye o gece şehirde mfıtad havuzlardan renkli sular fı~kıracak- Koz 9. 8. - Karo R. 10. 9. 1 löve ki, cem'an 7 lövc kaybe-

BüyUk annem bir ts~yonda be· dalma ayrı duruyordu. GUntin bi· gibi g11nterce acı acı ağladım. .,ekilde tenvirat yapacaktır. Bu a- tır. Trefl 10. 8. 2. dece~ini ~örür. Halbuki 5 löve 
nl indirdi. E~yamıı da arkamız<l&ıı rinde onu bulaeağıma err.lndim. Doğrusu da dalma beraber ya- rada so Ağ'ustos günü gecesi Topka- 30 Ağustos gtlnU Dumhıpınarda da O'da: Pik 7. - Kör D. 10. 6. kaybetmesi lazımdır. Kozdan 
indi. Neye uğ'radıgtmı anlıyarna- Ceçen sene hayatıma ve Hindls· 9amış gibi idik. ÇUnkU ben onu se- pı sarayı, Galata köprUsU, Taksim merasim yapılacaktır. Buradaki me- 3. - Karo D. 8. 6. 2. - Trefl A. bir löve kaybetmenin önüne 
dun. :SOyUk annem dedi ki: tanda geçlrdı:ım ı;e:ıelere dair bir verken bu sevgiye bUtUn hayatı, meydanı ve Taksim bahçesinde fev· raslme birçok villyetıerden murah- 9. 7. 3. ~eçmiye emin olmadığından 

- Kızım NWa, senin haline acı- kitap yazdım. :Su kitapta sevgilim· bUtün tabiatı, her güzel şeyi kat- kalti.de tenvirat yapılacak, Üsküdar- haslar iştirak edecek, fehrimiz na- N'de: Pik 8. 6. 5. 4. - Kör A. Mor'dan kendisine do~ru karo 
dım. Arl<ad8'ma kavuvturaymı dl· den de bahis vardı. Kitap Amerika- mıftım. da Şemslp&lJa meydanındaki havu::- mınıı şehir mecllsi azasından Sadi 7. 4. 2. - Karo 7. 3. - Trefl D. oynıyara'k R. nı yapmak ve 
ye günlerdir yol (idiyoruz. Beni ne nm ve Kanadanın her taratma ya- KD la Çamlıcadakl ve Sarayburnundakl ile Zahit Dumlupınarda bulunacaktır. V. 6. Mor'a bir karo kestirmek sure-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E~e:P~nv. 9.-K&R ti~kny~h~apett~i IBvcl~ 

il -·-
sak khnsenln kimseye bir taş atmağa bak- V. 5. - Karo A. V. 5. 4. - Trefl den ikisini yapar, deklarasyo-
kı yok. R. 5. 4. nunu yerine Retirmiş olur. 

1 Eliytlk bit ınerakr da, e,·u arlradatları-
nin yanında e9lrl gilnlere alt maceralardan 
~tmektL Arkad119lan, talebeltk gönle
rine alt bekArlık ııırlanıua av-çık kanlan
aın kutatuaa ııtmeelDclea ürker, Uk ftraat
ta Fa:r.ılın botaz,ına ..,ıbrlardı: 

- Deli mi»Jıı T del'JordL B1a1 ele nrmek
toı mak.ladıa aeT 

Ahmet Fuıl, 7aptıtı Q1lllla kQ'IJl~tı bl
llnnıcdlilal ıöreo bir adamıJI tavrını tam
wr, fU C:.\'abı verirdi: 

- İnsanlara f;rDlk etmen!D 11eUceal ift.e 
budur. Eski bayatmızıa bAdlleelz geçtiğini 
karJ)annıı.a zannettırmete p.lı917onıunuz. 

Bunun Uzerlne kadmın göı.lbule llqymetlnls 
ııırıra iniyor. Ben de bekfulık uuanlarııus
dıı o kadar alık olmadığınızı, ~e-t ve te-
9cbbU" gös~rcUfln~I orta,_ _.yarak Un• 
lannııın pzUnde ltlbannaa piklelttyonun. 
Fakat bunu anlıyacak ~ Mrede al&def 

DelWk teelri )'&P9D .. Jie beklellllle& laa
reketleriue ratoıea Ahmet Faz.d, dlt117ada 
eı,I az bulunur dencede dtlrüııt ve temi~ blJ' 
adaındı. V.zifeııl için canuu verir, keudl
ne alt menfaatleri ldçe aayardı, 

Mehmet AJI, •ınmı aöylemek ve yardım 
111~ l('ln bandaD ~ bir arkadaf 
~·--·adı. 

Xlbal, &enin kadar olmamakla beraber Ka.t!ıtlan S da_ğıtmıstır. İki 
hf',r halde yakın bir arkad8'ımdır. Onun da taraf ta zonda dej?ildir. 
hakkını ,·ermek isterim. Xihal, hakikatte DEKLARASYON: 
gUnahh bir kadın değU, bir bakandan ade-
ta bir kahrl't.mandır. Uıt0n bir hastalıktan S. 1 pik - O. Pas - N. 2 pik-

yordu. Fakat diğer taraftan da lhenkıl7. bir cÇln ya1Jıyacak"ın. Hayatta oldutunu b&fka "°""' hayata yeniden do~arken, karı,ıııın· E. Pas _ S. Pas O. Pas. 
hayatı bir tarafın veya her iki tarafın fe- klm1e bllmlyttek. da ~:enç, güzel, terbiyeli bir arkadaf bul· S. bir pikle açmakla, elinde 
dakArtıAile ııttrUklememeJ(, hayata yeniden Bevdlttn kadına kin beslememek, onun muştur, onun v~ıtaslle sıhhate ka,·u9muı- I iki buçuk onör lövesi, koz ya-
ve kökündf'n b~lamak hakkmdakl eevglll aaadetlnl l!itemek çok insan<'a bir hlııtır. tur. Beraben-e bir ı;llr hu"Uı içinde uzun 

1 
nazariyelerine bu kadar l'eDif \·e bu kadar Hiç 'tipile yok ki hepirnlzln irademiz \"&r, \"e yalnız knnu!jrnalar yapmak fırsatını te- 1 J)llabileccık bir ren~f, dört OYUO 
yakıu bir tatbik imkanı bulduğunclıın dola- aklım17. var. Haksız, diirüstlükt~n uzak, Mdlil kt'!ndilf!rlne hazırlamı9tır. Nthalln 

1 
lövesi bulundu~unu, arkadaşın-

yı heyecan duyuyordu. cemiyetin niuunma aykm hareketlerimiz hastalığı &enin seyahatin zamanına dU9- dan üç OyUn löve&i beklediiZini 
DöfUnceıerinl t(iylece ifade etti: için ceza ,.e azap görmemiz lazım." Herkes meseydi iki genç bu şekilde konuşnuyacak- ifade etmektedir. 
- Kardeşim, evim, Nlhall, Demiri nasıl •aı.lfeden k~al'9a, hayatı kendi keyfine lar, blrhlrlerlne hu kadar uyduklarını ket· N. de 

2 112 
onör lövesi, Pik-

ae,·dtğlnl bl1lrlm. Bunlardu •ynlmak, ha- geldiği l'ibl karşıtar!ia insanların ceml~et foocmly~klf'!rdl. Nihal, «saadetten malı-
yatıııı aıtan .her feyl btrdeabtre kaybetmek halinde ynşamalım lmkl'ını kalmaz. }"akat ruın hlr kadın olduğunu, hayallerlne QYIUD ten normal tutuş kuvveti (Dam-
ıwınJn için bftyük acıdır. Kalbinde ne kır.- senin gtbl olgun bir insanın nıe!lullyet öl· otmıyan bir hayatı fedakArlık dlye •llrilk· dan 3 kaıtıt veya 4 ufak koz), 
dar derlıı )aralar açıldıtmı pek iyi takdir ı;olilerlnl biraz yllk!llek tutması lazm1 ... Ulraf ledlğlnh> belki de hatırına bile Ketlrınly-. bütün kaj?ıtlarında da 3 1/2 0-
ederlm. Fakat bir taraftan da teıladutun etmeli ki, her birimiz bayata ynrım yama~ <'.ekti. yun Jövesi bulundu~na ıöre 
oynadığı oyuna memnun olmalısın. Haya- lak surf'tte ha.ı:ırtanıyoruz. Çift halinde ya- Böyle hJidl!!elerde en hiiyük l!UC tesa<IU- arkadaşını tutmuş ve iki pik 
tındaki şevıı~ saadeti bftka blrielnln ııa· f"YUt e8ıu11nı nazari ııurette kabul ediyoruz, flindUr. Ne kadar 1.ayıf ruhlu lnııanlar, tesa- demjştir. 
dakaırı diye kabul etmek, onu h-O!f, tauna aileyi korumak !4':in de tUrlU tıırm sotll'r dlitUn ,errlnden uxak kaldıklan için AOnu- S. ilk söylediı'!ine nazaran faz-
buJdufu bir hayatı fed~lık diye ııhrt\kle· kuruyoruz. J."akat bu allt>yl ~~kil ederken, mı kadar iyi ,,.e dllrüııt diye geçinirler. Ne la kuvveti olmadı~ından pas 
rneğe mecbur bırakmak senin ıthl 1•k vıum Umln, aklın hlı;blr kabı yerine gelmiyor. kadar yüksek ruhlular, akıl teıfıadUfier ytt- demiş. N. de iki pi1k demekle b:j_ 
loln felaketlerin en büyüğü ol•ır•ııı. • rı ki Kör tesadüf he.r teYe Mklm oluyor. Böyle zünden u~urumlara ııUrUklenlrJer ve /ena tün kuvvetini ifade ettiitf için 
l!jlerln lçyü~llnll Btrendln. bir alem içinde hlr kadının bl\tlln tyt niye- diye damı;ıılanırlar. dekllrasyonu 2 pikte durdur-

Şalıef te8ıeUr ııeı·kUe bayattan ·~ rılma- tine, aklının bütün f!'mlrlertne rıı.tınt'n hlr :SlhaJ, en zayıf 'e yalnız bir dakikaınn- muştur. 
la baklon yokm. Sen yurdun malısın. Aldı- erkekle karşılıkh lhenk kuramama ını bir da tl"SadUfün kurbanı olmaİııa beraberken· OYNANIŞ: * tın bet· nefeelnJ yurda borçlusun. Sana bun- cinayet '11Bymamalıyn:. İki kl!!'lnln bedenle- dini tutmu~. mukavemet etmı., .., ' '" anne 

Ah,..& ı-·.-ıı artııadatmm ..ıattıtı bl· lan batmatan bir totografın son saniyede rlnln "'e ıohlnrının birbirini mutlaka ta- sıfatııe ı·azlfe di~·e kabul ettljt1nılc esatla- Koz deklarasyonunda dekla-
MJW>1 cllnl#Dn Od ll'-8tn t.1r1 ~ idi. gktine UlfllMJlll MiL mtımlekete ve bana manılarnur elde olan bir şey deJlldlr. Han· ra ıındık kalmıttır. Mlitterek hayatınıza rasyoncunun ilk işi kaybedece,i!i 
IUr .....,... Mela'-' AUoln ,.._ eud9o kıutar:lı.. JDvet, bula... Qbnkli ~P bundan ıimlı. •ırtımı7.da df'rece derece yalan ,e Ti· sahtelik 'e yalan aokmak tıtememı,ttr. jlöveleri hesap ederek planını 
.._ •#f.7-· - darın e1eaı1-. ort1ıı1r: oht- ...,.. bacllakb büvl)'etlıale )'Mlnız benim ı- ya yüklttri tatımıyorııı:f Dotruıunu arar- (Deva.mı var) ,yapmak; kesişle, uzun renkleri 

ııİı=========================::ıı:::::======================================-=-=-===-===:==:=:;===========:;:ı::========================lsailaınalda, empillarla veya 

CUMA 23/8/1940 
7.30 Program ve saat ayarı 
'7.35 Müzik (Pl.) 
8.00 
8.10 

8.20 
12.30 
12.35 
12.60 

Ajans haberleri 
Ev kadını 

MUzik (Pl.). 
Pro&'l'am ve saat ayan 
Alaturka mllzlk 
Ajans haberleri 

13.05 Alaturka mUıik 
13.20 MUzık: Kantık program {Pi.) 
18.00 
18.05 

18.30 
18.60 

Program ve ıaat ayarı 
Müzik: Halk havaları CPl.) 

A~adolu halk havalan 
Mllılk: Radyo Swing Triosu 

19.415 Alaturka mUzlk 
19.45 Saat ayarı ve ajans haberleri 
20.00 Müzik: P'~ıl heyeti 

20.30 Konuşma 

20.50 Alaturka müzik 

21.15 Kon~ma (İktı1at natt) 
21.30 Konutma (Radyo &'azeteıl) 
21.415 Radyo salon orkeatrB.SJ 

22.ao Saat ayarı ve ajalltl ~aberlerl 

22.43 Mllılk: Caı:band (Pi.) 

23.30 Yarınki proıram ve kapaıuf. 



Vaziyet 
Siyasi, Askeri 

Yakinşark 

Hadiseleri 
Dün gelen haberler siyasi 

havanın Arnavutluk ve Yuna
nistan üzerinde hulutlanmıya 
başladığını gösteriyor. 

Davut Hocanın katli ve tor
pillcnen Helli kruvazörü va. 
kalarındanberi İtalyan gazete
leri Yunanlılara hücum ediyor-
lardı. . 

Bu sefer Giornale d'Italia ga
zetesi Arnavutlarla meskun o. 
lan Yunan arazisinin Ainavut
luğa terkini istiyecek kadar 
ileri gitmiştir. Yunanistanda 
tavattun etmiş bulunan Arna
vutların sayısı ve yerleşmiş ~1-
dukları arazi hayli hüytiktur. 
İtalyan işgali altmdakiı Arna: 
vutluk namına İtalyanın re~~ı 
gazetesinden böyle sesler yuk
selirkn Yunan BaşvekiU or~u 
erkanilc görüştükten sonra kra
lı zivaret etmiştir. 

Ordu mümessilleri ile Gene
ral Metaksas arasındaki görüş. 
nıelerde toprak bütünlüğünün 
esas olduğuna bir daha karar 
verilmiştir. 

İTAL YA TECAVÜZ EDERSE 

Yunanistan - İtalya vaziyeti 
bu halde iken Mısır meclisi ~iz: 
li bir celse akdetmiştir. Gızl~ 
celsede Başvekil Hasan Sabrı 
Paşa İtalyan kıtaları Mısıra 
teca~üz ettiği takdirde Mıs~ı~ 
İtalyaya harp ilan edecegını 
bildirmi,tir. Birbi!il~ ~~ndan 
alakadar olan bu ıkı hadıseden 
maada orta ,şark İngiliz kuv
vetleri başkumandanı Gener~l 
Wavell Kahirede matbuat mu
messillerine ıu sözleri söyle-
miıtir: . ·~· 

Gizli bir vazife için gıttıgım 
Londradan döndüm. Yakında 
Yakın şarkta (ok mühim hadi
selere intizar etmek icap eder. 

RUMEN - MACAR 

Rumen • Macar müzakerele
l'i (etin bir safhaya girmiştir. 
Romanyalılar Macarların tek· 
liflerin~ henüz cevap vermedik
leri iç hı, Pe~te siyasi mahf elle
rinde gör~melerin • kolayhkla 
rıeticelenebileceği hakkında bed. 
binlik izhar edilmektedir. 

RUMEN - BULGAR 

Romanya ile Bulgaristan a· 
tasındaki müzakereler son saf
hasına girmiştir. Rumeı_ı dele .. 
geleri Dohruca'yı vermıye ~a
zı olmuşlardır. Yalnız tahbye 
meselesinde biraz güçlük c:ı~-

• mı5tır. Bulgarlar itilafname~ın 
imzasını müteakip Dobruca Yl 
isPal etmek istiyorlar. Rom~n
:valılar ise ahali mübadele~ın
den sonra Dobruca'nın tahlıye
sine taraftardırlar. Bulgarl~r 
mübadele işinin uzun sürece~ı
ni ileri sürerek mübadeleye ış
galleri altında devam edilmesi. 
ni koparmıya ı;ahşıyorlar. 

HAVA HARPLERİ 

Siyasi cephelerdeki bu ağır
lığa mukabil askeri cephel.erde 
tnahsüs bir hafiflik dikkatı çe
kiyor. Alman hava filoları on 
gün süren kesif taarruzlardan 
Yorgun düşmüş gibidir. 

E. S. A. 

Valinin Mühim 

Bir Tamimi 
DUn, VaÜ ve Belediye Reisi LOtfi 

Kırdar, şubelere gönderdiği tA.mimde 
bıı.zı idare ve şube amirlerini, her 
gün gözöntinde bulundurulması icap 
eden ve intaç edilmemesi vazifeş:
nal!I bir memtırfl huzursuzluk veren 
mUhlm işlerin formalitelerin cereya-
11ına hırakrldığı tebarUz ettirilmekte, 
sorulacak işlerde formo.liteyi engel 
olarak göaterecek her hangi bir ar
kad!.4a vazıteıoıınt yapmRmı' nazari
le bakılacağı blldlrHmektedlr. 

-o-

İstanbul - Tuna 
Vapur Seferleri 
Şehrimizden ve Karadeniz liman

larından Tuna yolu ile Avrupaya ya
pılan ihrncat:ı hız ver Hmi~tir. Ro
manya bandıralı Peleş vapuru Kös
tenceden Samsuna geçmiş, ktilliyetli 
miktarda zahire yüklemcğ'e başla

mıştır. Tuna yolu ile mallarımız Ro
manyadan başka Bacaristana ve 
Alma..-ıyaya, Macaristandan Yugos
lavyaya sevked!Je<:ek, ınalla.rrmız 

konşimento ile naklolunacaktır. 
Köstence ile lima.nlarınuz arasın

da ar;ıla.n sef Prler yine esk.l11i gibi 
devam edoc:ektir. 

Belediye 
• 
inşaatı 

Amerlluı ile tefriki mesaiye lma
de olmak lngihz siya.setinin tabii bir 
umdesidlr. Kanada tehlike kar4ısında 
bulunduğu takdirde Amerikanın bu
na. IA.kayt kalamıyacağmı Roose,1etl 
iki yıl önce eöylemiştir. Bugün bu iki 
hilkô.met hareket Anınm geldiği fık
rindedlrler. İki memleket bundan 
böyle birbirine eskisinden daha sıkı 
blr ..ı;uretta bağlı bulunmakta ve Ka
nndtı da İngillı: - Amerikan münase
betlerinin her zamandan daha ziyade 
mihverini teşkil etmektedir. MA.zlde 
sulh zamanında hiçbir ukert görü~
me vuku bulmamıştır. Fakat bu ka
bil görUşmeler pek yakında başlıya
caktır. 

Amerikanın Fransa. büytik elçisi 
Bullit'in geçenlerde Amerikalılara 
hrtaben yaptığı beyanatta Amerika
nın bugün istila tehlikesine bir sene 
evvel Fransanın maruz bulunduğu 
tehlikeden daha ziyade maruz oldu
ğunu bildirmiştir. Sefir keza Alman 
harp makinesinin seyrinde durnuyan 
bir kUI olduğunu ve bunu durdur. 
mak icap ettiğini söylerken de hiç 
~pheslz haklı idi. 

Daily Telegraph gazetesi de cln
giltereye yeni itimat> b~lığı aJbn

ve müda- da. yazdığı: başmakalesinde ~öyle df
tekemmül yor: 

Hastahanesinin 
Geri Bırakıldı 

sıhhi müesseselerin veya mev· 
cut müesseselere pavyon ilave
leri de 56 yı bulmaktadır. Bun
lar da yatak adedi 965 kadardır. 

Sıhhiye Vekaleti, İstanbulun 
hastahaneleri ile de bilhassa 
yakından alfıkadar olmakta, mü 
racaat eden hastaların bo:;ı dön-

İngiltere 11\Udafilerinin zaferi ve 
taarruz için yapılan hazırlıklar hak
kında Churchill tarafından verilen 
izahat Almanya ve natya hariç ol
mak lizere bütün memleketlerde bU
yük ha.diselerin mUb~iri olarak te
lakki edilmektedir. 

Darbımeseller 
GUzel darbnnesellerimi.zden A 

harfi ile bql.ıyanla.rı dün yu
mıştık. Bugün B harfi ile· baş
lryanla.rı ye.zıyonııı. Bunpan son
ra da. hurUfu heca. sıra.sile n6fl'e· 
dece giz. 

Bug"iin bana yarm sa.na. 
Bir dlt&en prkan bin dlfe :ıra

yıJJ.r. 

Boj'aıo; dokuz boğunıda.r. 
Borçlu ölmez benzi sararır. 
!kkAra karı boşamak kolay 

cellr. 
Bakkal fındığı ne y&rla aevtı-

mez. 
Budala dosttan akıllı diifman 

iyidir. 
ffe41ava lbrfflnı ta~ınmaz, 
Bir fit hin büyü yerine ~er. 
Bo' ~val ayakta durmaz. 

dönd ürülmemesine çalışmakta-
dır. İstanbul sıhhat müdürlüiHi Havacılık sahaımıde. daha pek çok 
hastanelerdeki yerri ihtiyaçları l}eyler baııarmak zorundayız. Bu ba
ve ilave olunacak yatak mikta. şanlar paraya dayanıyor ve bu pa
nnı tes'bit etmiş bulunmaktadır. ra~ın bir kısmını Hava Kurumuna 
Hariçten inşa malzeme.si tedarik fıza yazılarak milletçe temin etmek 
edildii!i takdirde yeni inşaata lazım geliyor. Bu vazifemizi ihmal 
derhal başlanacak, noksanları etmlyelim. 

ikmal cdilecek"..ir. -~-----------

FELE 
- Yazan: B. FELEK-

Belediyede: 

Bir Haftada Uç Defa 
Ekmek Numunesi 

Ah nacak 
Son zamanlarda Belediye mUfet 

Uşleri tarafından fırınlarda yapılaı 

teft19lerde çe\lni.si bozuk fazla. ekme 
ğe tesadüf edilmiştir. Bu ve.ziyet .. ü 

zerine allkııde.r kaymakamlara gon· 
derilen bir tAmimde kontrolün şıd 
deUendlrilmeai ve asgm her fırın 
dan haftada Uç defa nümune alma 
rak tahlile gönderilmesi, bozuk ek· 
mek çıkardığı tahakkuk eden fı

fıncıların 9iddeUe cezalandırılması 

istenilmiştir. 

• KAVUN KARPUZ 
KABUKLARI 

Belediye tarafından dün kazaları. 
gönderilen tamimde, kavun ve kar
puz kabuklarının, sebze çürUklerınln 
sokakları geçilmez bir hale koyduk
lan yuılmakta, temizlik amelesinin 
harekete getirilmesi isterunektedır. 

• ÇÖP TARİF EDİLİYOR 
Belediye, çöpün tarifi hakkında 

hukuk işleri müdtirlugünlln noktai 
nazarını aormu~. Hukuk işleri 
mUdilrlUğtintln bu hwıuııta vereceği 
cevaba göre. Belediye zabıta talı
matnamesine çöpün tarifi yazılacak· 
tir. 

lf 
16 BİN TAHRİR MTh"TAKASI 

Birtnci~rinde yapılacak olan nü-
fus aayımına hazırlık olmak Uzere 
yapılmakta olan ışehrimizdeki nu· 
merotaj faaliyeti bitmek Uzeredir. 
Şehirde numarası konulmamış pek 
az bina kalmlfltr. Nüfus tıihririn· 
de çalışacak memurlar tesbit edil
rni(I, ışchriıniz 18 bın tahrir mınta· 
kamna ayrılmıştır. 

• ıtAYMAKA." MUAVİ1''LİÖİ 
Beledi işlerle meşgul olmak Qzere 

Bevoğlu kaymakamlığı muavinliği· 

ne· Belediye ınUfettiışlerlnden HulO.Si, 
ıı:mınönU kaymakamlığt muavinliği

ne mUfettı, AlA.ettln tayin edilmiştir. 
Allettin dünden itibaren. işe bula· 
mıtt.ır. .. 

ZİRAAT TAYİNLERt 
Bursa ziraat mektebi mlidürU Fa-

zıl Keyder, İstanbul ziraat mektt'bt 
muallimliğine ve lstanbul ziraat 
mektebi muallimlerinden Mat, Bur· 
sa ziraat mektebi mlidUrlüğilne nak· 
ledilmlflerdlr. 

1 
13 

TAKViM 
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Bir İtalyan Fransa Sahili İtalya Mısıra Ekmek Fiyatının · TROÇKI OLDU 

lst::~:ı:~:::açı Ar~mıyacağı Kararı s~~:~e~~~==a 
iyi Karşılandı Öldürdüm, Diyor 

Gazetesine Boyunca . Taarruz 
G (Başı btrlnclde) Ed Öre Bu harekl.t esnasında avcı tayyare· erse 

lerlmiz bir dilşman tayyaresl düşUr· , 
(Başı btrlnC'ldtı) 

YUNANLILAR MÜTEYAKKIZ 
BULUNUYORLAR 

Atina, 22 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

(Ba.p birincide\ 
müşlerdlr. luk ve ittifaık muahedesine ta 

İNGİLİZ FİLOSUNA mamen riayet sureti ile şerefi 
TAARRUZ ni de muhafaza için mecbu 

Roma, 22 (A.A.) - Stefani bulunduitu beyan edilmektedir 
Ajansından: İTALYANIN AFRİKADAKi 

Lig maçtan için hazırlıklara başlı· 
yan Fenerbahçc • İet.a.nbulsporla Pa· 
zar günU Fenerbahçe stadında hmu· 
s1 bir maç yapacaktır. Her iki ta
kım ~ahaya bu seneki yeni kadrola· 
rile çıkacaklardır. Bu, senenin ilk 
mUsabaknsının allka uyand.u'aca· 
ğuıda şilp!!e yoktur. 

Kırmacı/ar Yüzde Beş 
Çavdarlı Yumuşak Buğdayı 

Yedi Kuruşa Alıyor 

Katilin Gepeo Ajanı 

Olduğu Söyleniyor 
Yunan ma.kamlarınm aylardanbc- Salahiyettar Roma mahafilin· HEDEFİ MISIRDI& 

ri biltUn Çamura ArnavuUarma kar· d . k. Akd · de İtalyan tay· 
'' zulümde bulunmak iı;in silfı.hlı çc· e ş~r .ı . ~1!ızumuna maruz Kahire, 22 (A.A.) - Reuto 

Anadolu Ajansının dün gelen 
tel~rafları, Troçkinin öldü~ünü 
bildirmektedir. 

re.'ı r teşkil etmekte olduklarına dair ykarlıne erınlın ucb minkü harp Ajansının Mısırdaki İngiliz Ol · 
. · a ış 0 an ve u,..- duları nezdindeki muhabiri in. Trmori ismındekl Arnavut gazetesı tebliğinde kendishıden bahse-Tenis Maçları tarafından ortaya atılarak ve steta- dilen İn_giliz deniz filosunun 0 • aitiz somalisinin tahliyesi hak· 

nl PJansı tarafından vayılan şaylala· b' t h . d ı·k·ı kruva kında tefsiratta bulunaıra'k di· 
Oenlz klUbU ile Dağcılık klilbü, 

bir teni.ıı maçı ynpm:ığa karar ver
miştir. Müsabakalar Pazar günti. 
Taksimdeki yeni sahalarda yapıla

cak ve kazıman takıma İstanbul te· 
nls ajanlığı tnrafından bir kupa ve
rilecektir. 

Troçkiyi öldüren katil Fransız 
yahudisi Francltı Johnson, şu 
sözleri söylemiştir: 

- . nar ın on acmın e · · k' 
rır katı surette tekzlbıne Atına a· zör ile herbiri beş bin ton hat.:- yor ı: 
jansı mezundur. ' ·k' İtalyanın Afrikadaki hede--

İstanbulun ihtiyacı olan ele- cavdarla karıştırılmasına sebep 
meklik un için toprak mahsul- olmaktadır. Anadolu çavdarları
leri ofisi her ~ün piyasava buğ. nın kilosu 5,25 • 5.375 kuruş ol
day getirtmektedir. Gelen bu du~na ~öre un harmanlarında 
bui!daylardan başka lstarıbuıa çavdarın rolü kolaylıkla anlaşı-

•Bir Belçika diplomatının o~
luyum. Tahranda doRdum. Troc
kinin ülkülerine hayran olarak 
Paristen Meksikaya ı;ıeldim. Fa
kat kendisinin itimadını kazan. 
dıktan sonra inkisara u~radım 
ve o zaman dünyanın selameti 
icin kendisini ortadan kaldırmı· 
ya karar verdim! ... 

BUtiln Yunanistan ahalisi istisna· minde dört kruvazörden VC' 
1 ı fi Mısırdır. Zira Mısın almadı. 

BIZ olarak Yunan hUkQmctlnin mille- torpito muhribinden müteşek· l?ı ve Süvevs kanalile Şap de· 
yakkız ve bir baba gibi idare.cıi saye· kil olduğu tasrih edilmektedir. nizini kontrol edemedfü takdir· 

MAN$ DENİZİNDE BİR de Habe"'ı·stan yavaş va"as b"-ainde sakin ve her türlü kargn.şalılc UHAREBESİ .., • " 
ve tehditten azade olarak y~amalc· HAVA M ihılmıya mahkümdur. Churchill 

Boksörler Ankaraya 
Gidiyorlar 

muhtelif merkezlerden bu~day labilir. Ekmeklerin daima ayni 
getirilmektedir. Ofis on bes gün ni çeşnide bulunmamasının ve 
evveline tkadar sert bu~dayla- her semt ekmeğinin aynı olma
nnı 5,50 kuruştan, yumuşak masının sebebi de budur. Tale-

tadır. Yunanistanda hiçbir zaman Londra, 22 (A.A.) - Hava dünkü nutkunda şöyle dcm:ştir : 
. . Nezareti tebliit ediyor: •Taarruz hamlelerimiz tedrici 

hiçbir sılfı.hlı çete teşkil edllmemı~- Sahı'l 1· n <TilİZ hava kuvvetle· 
t... G k 1 ks hal " bir tazyik icra etmektedir ve u. ere memur arın, gere e • . b. Hudson tayya 

ıstanbul boksörleri bir karşılqma bu~davları da 5.80 kuruştan bin azlığı karşısında fiyatın da 
yapmak Uzere Ankaraya davet edil- satmakta idi. Ofis on gündenbe· nisbeten ucuz olması lazım~el
mlşlerdlr. Bu teklif İstanbul boks a· ri sert bui(dayı altı lnıruştan diği halde tüccar namına ~elen 
janlığı tarafından kabul edilmiştir. vumuşakları da 6 buçuktan yal- bü~daylann ofis bu,ğdayların
Talam 29 Ağuntosta Ankaraya ha- nız demrmencilere vermektedir. dan daha yüksek fiatla satılma· 

kın inzıbatı bu gibi fikirleri mUatebat ı rın~ ~kenshui· ~r "arak dün ö~ 1941.1942 deki mücadeleler kin 
hale koymaktadır. ı resı pı e a 1~ e u.. . . d b azimli ve metotlu bir surette 

Troçkinin evinde neşredilen 
bir bültende şöyle denilmekte· 
dir: 

ASKERi İZİNLER ı leden s.o~ra _sımal denı~ı~ e ~- hazırlanmaklıi?ımız lazımdır.• 
lunan ıkı. duşman ~emışıne ılu- Burada hi,.bir kimse bu müca-

KALDffilLMADI l refakat " Atina, 22 (A.A.) _ tteuter: cum etmıs ve ~e~ı ere . deleler esnasında en mühimmi. 

Hal 
etmekte olan vedı tayyare ıle ·nı·n şı·maıı· Afr"'·ada İnmliz · k arasında dolaşan ve kahvelo- t M II\ .... 

,... · · ««Leon Troçki, Gepeonun bir 
reket edecek, mUsabakalar 30 Ağus- Halbuki kırmacılar da şehrin u- sı kırmacıların müesseselermı 
tosta yapılacaktır. nunu temin ettikleri halde ofis kapamalarının önüne geçmek aja~ı tarafından katledilmiştir. 

muharebeye tutuşm~ş ur:. u- İtalvan mücadelesi olacaj!ındar 
rin taraslarında birçok askerlcri:ı harebe esnasında bır duşman .. h. kted" 
görillmesl orduda rnezuniyeUerln . d .. - .. 1 .. e şup e etmeme ır. 
kaldırıldığı hakkında yabancı mem· tayyaresi .de~rze usu:u muş ~ Muhabir, İn.ı?iliz hava kuvvet. 

lhtısas KIUpleri 
bunlar.a bu~dav. vermedikin- cindir. Bu ise ekmeklerin Katıl .Frank .Johns0 !1· Fransa ve 

. . _ . .. . Amenkadakı Troçkıst hareket-
den kırmacılar da tüccar namı- çeşnısı uzerıne muessır olmak- }erle olan münasebeti dolayısi-
na ~elen bui(dayları daha pa- tadır. Merrtleketin her tarafın- ı ıe Troçkinin itimadına mazhar 

lekeUerde çıkan haberlerin asılsız tav.:varemdız ~~ara ~~r.~mı~ .. • !erinin geçen haftaki muvaffa. 
olduğıınu isbat etmektedir. Memleket d~.li!u .. hal e sa ımen ussune on- kıyetleri ve İn.ı?iliz filosunun 

hadiseler icap ettiği takdirde kendi· ~şt~~DERSONUN NUTKU Libya sahillerine yaphRl bo~-Beden terbiyesi kanunu mucibince 
tlttisas klUplerı teı,kili icap ettiğin
den tstanbulda gUreş, boks, dafclık 
ve tenis olarak dört ihtius klUbü ka
bul edilmiştir. 

halıya almıya mecbur kalmak- d k k f' tl tt l b ı kt ·d· K d. · · 
tadırlar. Kırmacılar yÜzde beş a e. me ıva arının ar ırı ma 

1 

u unma a . 1 . ı. en ı~ının 
çavdarlı yumuşak bu~dayı 7 ması hak'kmda Ticaret Vekile- Gepeonun bır a.ıanı olduguna 
ı-. t ··id · · d 1 tinin kararını halk memnuni- asla ihtimal verilmemişti. Bir 
~uruş an yu e yırmı çav ar 1• ~ makale hakkında istişare vesile-
Arı da 6,25 kuruştan almakta- yet_le karşılı;acaktır. Ancak sile ziyaret etmiş, Troçki ken-
dırlar. Çavdann serbest satıl· buMay tevzıatı kırmacılara disini bürosuna davet etmiştir. 
makta olması bu~daya kanştırı- da teşmil edilecek olursa unla. Müteakiben !korkunç sesler du
lacak miktarın artma.':iına ve rın daha halis olrr.ası imkanlan yulmuştur ..... 

Lik Maçları Kurası 
İstanbul lig maÇ!an fikstUrUnU 

tanzim için kura çekmek Uze
re klUp murahha.sları bug1ln 

ekmek ceşnisinin daha fazla elde edilecektir. İNGİLİZ GAZETELERiNİN 

b ö ı g e merkezinde toplanacak· Mürakabe Komis
ıardır. 8 Eylülde tıa.şlıyacak lig ma.ı;
larırun sahalarlle karşılapna tarih· 
'eri bugiln taayyUn edecektir. yonuodun fiyatını 

tesbit etti 

Dün Mühim 
Mikdarda Mal 

Sevk edildi 

MÜTALAASI 

Birleştirilecek KIUplere 
Tebligat Yapıldı Fiyat mürakabe komisyonu İhracat faaliyet'i artmıştır. 

KlUplertn intıbak muameleleri ik- dün toplanarak odun fiyatları- Yuı;ıoslavvava beş yüz bin kilo 
mal edildikten sonra tktıbak eden nı ıörüsmüştür. Toptancılar bu mısır ve sekız bin lrralık pamuk, 
klUpler teftiş edllm~ ve bazı klUpl~ hususta komisyona izahat ver- Isviçreye 5266 liralık gülya~ı 
rln kendı muhitlerinde b\llunan klllp· dikten sonra malivet unsurları , ve 4500 liralık fındık, Roman-

Londra, 22 (A.A.) - Daily 
Herald gazetesi, Troçkinin ölü. 
mü hakkında yazdı~ı yazıya 

«Çok fenalık yapan bir adamın 
hal tercümesi-. başlı~ını vermiş
tir. 

Daily Mail de şöyle yazıyor: 

cTroçki bizzat kendi şiddet 

harekatının kurbanı olarak men. 
fada ölmüştür.• t'rl~ birleştirilmesine ıurum görill- avrı ayrı tetkik edHmis, fivat- yaya 4600 liralık zeytin, Maca

ımiş .. tlr Blı'leştırllccek klUplere teb· ların tesbitind<\ her nokta üze- ristana da bir miktar halı .ı?Ön· 
Ugat , apılmıştır. rind~i esaslar kararlaştırılmış- derilmiştir. 

l<ürek Şampiyonluk 
r~usabakası 

tır. Odunlar, kayıktan iskeleye 1 Keçi derilerinin ihracı hazır
kantar teslimi toptan cekisi :i30 lıkları başladıRından fiyatlar 
kuruşa satılacaktır. Depocuların 160-180 kuruş arasında bulun
eve istif sartile teslimi halinde malktadır. Gelecek haftaki ihd.-

lst r.hul su Sporlan AJanhtmdan: odunun çekisi 435 kuruştan, catın daha çok olacağı tahmin 
ı Bölgemiz kürek şampıyonluk dilkkimlarda kilo ile odun satı- edilmektedir. 

mlisabakalan 25 Ağııetos Pazar gil- sının lkilosu iki kuruştan satı· .. 
rıU K\lmknpı ile Samatya arasındaki lacaktır. Odun 'kömürünün de SUUSAI\I REKOLTESİ 
sshll<le ııaat 13 de yapılacaktır. tetkikine ve fiyatların tesbitine Bu senenin susam randımanı 

2 Hakf'mler: Rıza Sueri • Ki- baslanmıstır. ~eçen seneye nazaran bereketli-
mıl Ethem • Bekir t.ııı.cur • Nedim =:;;;....---~========== dir. Bu senenin ~eçen seneden 
lllbatur • İsmail Dalyancı • A 1i Rıza B Q R S A yüzde 25-30 nisbetinde fazla ol-
Sözeralp • Nuri Boııut • Bedri Koray. du~. anlaşılmıştır. Gecen sene-

Raha komiseri: İbrahim Kelle. den kalma stokun ihracı beklen-
Yukarda ıslmlt'rl yazılı hakem ar· 22 Atu .. toıı 941) mektedir. 

kada.şların muayyen saatte yan, aa- Ac;ıhş. Kapaaı' 
hasında bulunmaları rica olunur. Londr• ı'ı.:l4 

.. 
İZI\tİR VAPURLARI 

Nevyork 132 20 İzmir fuarına f!idecek olan 

Askerlik işleri , ..... , ....• 
Fatuı AJıkerllk Şubef!lnilen: 

940 yoklamasında şubeye gelml· 
yt'n muhtelif smıf ve rütbeden aşa
ğlda hıimlerl yazılı subayların şube

ye gelmeleri veya vaziyetlerınden 

!JUbeyi malQnıattar etmeleri ll!n o· 
lunur. 

K1zıltoprak lhlamur cadde.si 128 
de 38914. sicil numarah asteğmen 

.-:amık oğlu LQtfullah BUUin; Şeh

Pmini Denlzaptal Börekçi sokağı 

~o. 12 de asteğmen 40079 sicil ls
mall Hakkı oğlu Hayrettin Birler; 
Fındıklı Gilzel Sanatlar mektebi Futbol Hakemlerini Davet 

Hal<C'.m Koml~lnden: 
S EylCllde başlaması tekarrllr eden 

lig maçları hakkında gö~mek O· 
zere bölgemize mensup hakem ve 
hakem namzeUeri arkad&fların 26/ 
81940 Pazartesi a~mı saat 18 de 
bölge merkezinde bıilunmaları rica 
olunur. 

Cenevre 2tı 605 

.Atına 0.9975 
Sof ya l .6225 

Madrid 13.90 
Budapeft• 26.5825 

tüccarlar vapurlarda yer bula- karsIBında Xo. 23 te asteğmen 40994 

madıklarından şikayet etmekte- sicil HUseyin omu MllDir Ayhan; Fa
dirler. İzmire tahsis edilen va- tih Fener Cülcaml mahallesi Tama 
purlann arttırılması istenilmek- sokağı ~o. ıo da asteğmen 30946 si-

cil Mnnim oğlu Mahmut Mesut Er· 
Bükr~ 0.825 
Belgrad 3.175 
Yokoham& 31 .1375 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHVtLAT 
Sıvu-Erzurum 3 20.07 
Sıvaıı·Erzunım 5 20.07 

RAŞİD RIZA TtYATRORU 
HalJde Plı:kln Bfora~r 

On binlerce llı;Ucll insan yeu.ıır
mek ihUyacı önündeyiz. Bu ihtiyacı 
karşılamıya r;alışan Hava Kurumu
na yardım mecburiyetimiz ı,te bun· 
da.n doğuyor. Hava Kurumuna ha 
yazılan her vatand~ bu gayt'ye hJz. 
met etmiş olmakla övUnebillr. 

23 Ajtustos CUma günü akfamı 
Suadiyede Şenyol Aile Bahç08inde 

«RABtBE TEVZE» 
Vodvil ·3- Perde 

1 
No. 
5 il· Vatan'ın Bulmacası 

soı.DAS SAGA: 
ı - 1lişik • Hububat sapı. 2 -

Patlayan bir madde - Sinirli etler. 
3 - Bir mabut • Nota. 4 - Bir 
mcyvanın kllçilğil. 5 - BUytık ça· • 
:ıır • Spor klUplerlmfzden biri. 6 - • 

' 1 

Yokluk • B~ çıplak. 7 - Dentzde ,---:-
sallanma • Otelde bulunur. 8 - Ya· 
vaş giden. 9 - Bir renk - Arkadq. ' 
10 - Akıl satan • Adalenin kalın si· 'ı-+--+--+--+-
nirl. 11 - Bozuşukluk • İnanılan • 
şey. • 

YUKARDAN AŞA0IYA.: •• 1 - Su • Bir şehrimiz • Hububat ı-.ı-·ı.--'--..-

to:'.u. 2 - Nota • Tersi f4aret edatı • 11
,__,__._. ....... _.__. 

Tahassllr edatı • Bir edat." 3 - Sa· 

• • • 

1 

tedir. da: Eyüp Balıkçıbakkal caddesi No. 

iRTiHAL 
23 te teğmen 45977 sicil Şaban oğ
hı Halit Serdengeçti; Fatih Çarşam
ba caddesi No. 45 asteğmen 47099 

Ankra Emniyt'ti Umumiye mUdtl· sicil Galip oğlu MUcahlt. (Devam e· 
rU Alt Rıza Çevık'in kayın pederi, C:ecek) 
MilAno Konsolosıı Dtlrril Tayzın, tn
hısarlar Tiltun EnstitUsU hukuk mU· 
f&Vlrlerinden Huım Toşzı.1 ve Ba

kırköy belediye mutemedi "&d111 Tay
nn'm pederi ve Hava Kurumu İstan
bul Şube."I muhasebeci mua\1ni Fe
him Gü\•en ve Çorlu Kaymakamı 

Muzaffer GUven'ln dayısı Ankara 
vali mütekaidi Mazhar Tayzın vefat 
etmiştir. Cenazesi bugtln saat 1 de 
Sinekli bakkal Şenli Molla çıkmnzm
da 3 nUmerolu evinden ka'dmlarak 
Aksaray Valide camlinde namazı kı· 
lındıktan sonra Şehitlikteki makberi 
mahııuııuna defnedilecektir. 

Allah rahmet eyleye. 

* 
TtlTÜS İKRAMİYELERİ 
Beşlkta' Aııkf'rllk Şubeslmlen: 

1 - Şubemizde ka~,tlı olan malfil 
ıı.ubay n erl~rln 940 ııenet1I beyiye ik
ramiye tf!vzlatı ııona er"'IŞ pbldir. 

2 - Şehit yt-tlmlerl; maıru 11ubay 

ve erlerden df' karı11ık olmak Uzere 
tarihi llanılan itibaren 4 ay müddet 
le dt',·arn t'<lttf'*lne nazaran her aa· 
lı, ı;ar,amha "·e ı·uma g-Unlf'rl 11&&t 
9 dan 12 ye kadar lkramlyt' teulatı· 
na de\·am edllttektlr. 

3 - Mürıvaatlar ~iktaıt kaTaıoı 

lrR~ makamıılmtla müteşekkil te\·:r.J 

komlııyonuna gelmeleri lAzımdır. 
Beyoıta Tapu Sl<"ll ;\luhafırJıJın

dan: 
se11etsiz tasarruf eyledikleri Ka· PARASIZ YATILI İMTİHAN· 

sımp~ada Sirkeci Muslahaddln ma· LARINA• GİRECEKLER 
hallesinde Değirmen arkaaı so.da es- AnkaTa, 22 ~.A.) - Maarü 
ki 2 yeni 18 - 20 ~o.lı değirmen ar- Vekilliğinden bildirilmiştir: 
aasının mUverrisleri O'lannes namı Görülen lüzum üzerine orta 
diğer Avanisden intlkale:ı namları- okul ve liselerin parasız yatılı 
na tescili Klğork ve Andon ve Ellza imtihanlarına ı;ıirecekerin kayıt 
t:ı.raflanndnn talep edilmesine bina· muamelelerine 27 a,ğustos akşa
en 1515 No.lı kanun ve nizamname- mına kadar devam olunması, 
al mucibince 7 EylOl 940 cumartesi okullara tebli~ edilmiştir. 
günü saat H de mahallinde tahki· 

ni müdafaaya azmetmlıf olmakla be- 1· . . H Ik bardımanı hatırlatan muhabu 
nı;ııhz hava nazın c a ya- .. 1 d d. 

raber tam bir süktln içindedir. Ayni lancı a •ialara ehemmiyet ve- ı şov e ~v~m e :Yor:. 1 
zamanda. hük1)met tahrik mahiyt'tin- ş ~ k -·· - Bu hadiseler uzenne talyan 
de tellkki edUebile<-ek hiçbir şeyi r~rek dulş'md.anın d:' meJı:ıne ya~ ı istilasımn tehir edildiiti an1a • 

surmeme ı ır..... ıvor. 1 kt ·se de bunun sadece 
yapmamağa dikkat etmektedir. L d 22 (A A.) _ An ava- şı ma a ı ~ . 

on ra, · · muvakkat oldu~u zannedılmek-
t~ emniyet naz~rı B .. v~~ersan tedir. Orta doğudaki İnJ?ili7 

R M dun Londrada soyledı~ı b~r !1u- kuvwileri başkumandanı J!e· Umen • acar tukta ezcümle şöyle demıstır: neral Wavell Londrada harp 

M•• } } • Şa'..,·yet is~lac~ .muvakkaten kıtbinesi ile ~örüstü'kten sonra 
Uza {efe en l dahi olsa sahıllerımıze avalk b~s- Mısıra dönmüştür. Verilen ma· 

(Başı birincide) ~.ıva muvaffak olur v.e paraşut· rumata ı!Öre, Londrada nihai 
detmemekle bUtUn meseleyi akade· ç~ler veya ~a~~ ~f 1l''l~tı sur.e- kararlar alınmış ve mücadelc
mik bir mUnaka~aya tAbl tutmak is- tıle asker ın ıre ı ~e .~m:~ nin müstakbel planı hazırlan. 
Uyor. Romanya, mUukerelerl im· b!r n<;>_kta bulursa sa ece sura ı mıştır. Mısır her türlü ihtima· 
klnsız hale koymak için elinden ge- , ~~r ~ucuma 1!1aruz kal~ca7 de- 1i karşılamıya hazırdır. Halkır 
ıenl yapıyor. ı?ıldır. Hareka!a J!eçme ırsa- imparatorluk !kuvvetlerine tam 

Bu 
. . . . tını bulsa dahı. en muhtac ola- . d d 

kreşteki tngıhz mahfillerı Ro· x. • t•hı. k dd !eri 0 kadar ıtma ı ır. 
manyanm hıı.ttı hareketi hakkında ca~ı ı.s 1 a ma e -----o-----
tam hir ıı.ntayış ve kavrayış gösıter· elinin altı.ndan uzakta b~t~und:k Romanya 
mektedlrler ki bu hal Romanyanın ru_~ac~.k kı, hareket şeraı ı p 
vakit kazanmak tabiyeslnin İngiliz· ı muşkul olacaktır. D 
ter tarafından ilham edildiğini isbat °!3· . AndQrsau. şunları ilave et- obrucayJ 
etmektedir. ' mış~ır: 

Bundan başka Romanyanın itılaf- 1 . Bırc;o~ şeyler halkın. ~areke- T k d k 
giriz mahfillerinde Sovyetıer Birli· tıne baQ;lıdır. Halk hıçbır z_a· er e ece 
ğlnln bir müzahert'tinden gitt!kç.; man vollara toplanarak, şayıa
dnhe. fazla bahııedilmekte ise ôc la:a kui~k vererek.~ yalancı e. 

So" Y u B ' 11,,, . ...... 1 bl telkin mırlere ınanarak, duıtmanın ek· • e er ır 15 1 uv31 e r e •· y. y •• l'd . 
Cııb .. t dl · rti ... ktedlt meırıne Ya~ surmeme ı ır. 

" " yor go rı ... eme • 13 ALMAN TAYYARESİ 

MACAR HEYETİ REİSi DÜŞÜRÜLDÜ 
HAREKETİNİ TEHİR ETTİ Londra. 22 (A.A.) - Dün ln-
Budapeşte, 22 (A.A.) - Ste!ani Riltere üzerine yapılan hava 

ajansından: hücumları esnasında 13 Alman 
Dlln ak'lam Turnuseverln'e gitme· tayyaresi düşürülmüştür. Dün, 

s' mukarrer olan Macar heyeti reisi Almanların kendilerine 600 tay. 
orta elçilerden Hory, hart'ketlnl te· yareye. mal olan _geçen hafta· 
hir etml~tir. İyi malümat almakta o· ki!le~ ölçüsünqe büyük hava ta
lan mahafile gCire mumaileyh, cuma ~ruzunda bulunmadıkları ü-
sabahı hareket edecektir. çüncü gündü. . 

1 Dün, tek İngiliz tayyaresi 

lnglltere • Polonya ~üş~üşse de pilotu sd ve sa. 
• lımdır. 
l•blrUAI HAVA HARBİ ŞİDDETİNİ 

B KAYBEDiYOR 
Londra, 22 (A.A.) - Avam Ka- Londra, 22 (A.A.) - Düşman 

marasında komllnist mebus Galla· tayvarelerinin dün sabah ingil-: 
cher'in sormuş olduğu bir suale ce· terenin cenubu şarkisinde bir 
vaben, hariciye mOsteşarı Butler şehir üzerinde, ve Galles mem· 
~unları söylemı,ur : }eketinin sahil mınta.kası üze

lnglliz hükClmetlle Polonya hükQ· rinde görüldükleri haber veril-
meli arasında harbin sevk ve idare- miştir. 

sine ve harici politika meselelerine ı Saat 10.20 de cenubu şarki 
mütedair sıkı bir işbirli#i mevcuttur. şehri üzerinde uçtuğu haber ve-

Geçen EylClldenberi, Sovye~ • Po- rilen bir Alman tayyaresinin 
Jonya ademi tecavüz paktının Sov· attığı 12 bombanın hepsi sahile 
yetler tarafından ihlll edilmiş olma· düşerek hiçbir ha5ar vermemiş
ııının, Polonyayı Sovyet Rusya ile tir. 
harp haline koymuş olduğuna dair, İn~iliz avcı tayyareleri tara
roıonya hUkil.meti İngiliz hUkOme· fından kovalanan mezkur tayya. 
tinin kanaatlerinde hiçbir ştlphe bı· re kaçmıştır. 
rakmarnı.ştır. İNGiLtz TEBLİ(;i 

Gallacher İngiliz hllkClmetinin ln- Londra, 22 (A.A.) - Hava ve 
gillz • Sovyet mUnascbatı hakkında- Emniyet Nezaretlerinin tebliğine na· 
ki noktv.i nazarını öğrenmek için L'!- zaran dün saat 17.30 a kadar lngi
rar ett!ı'ti cihetle, Butıer cevaben liZ avcılan 7 d~man tayyaresi tah
cGallacher'in, İngiliz hilkClmetınin rlp etmişlerdir. Bu saatten sonra 
bu münasebatı iyileştirmek hususun· neşredilen tebliğde 'IÖyle denllmek
daki arzusunu bilmekte olduğunu> tedir: 

(Başı blrlDclde) 
aeal patrik! Mlcodemo ile Transııvan 
ya Ortodoks metropolldi Balan vı 

Rum • Katolik metropolidi Micules 
cu'yu saltanat meclisi izalıtına ta 
yin elml.ftlr. 

Dtın öğleden sonra Nazırlar Mec 
11.si bir içtima akdetmiştir. Bazı kim 
Beler, Saltanat mecliıdne yeni aza ta· 
ylnlerlni kabinede tadillt icra edile· 
ct'ğine alAmet addetmektedirler. 

RUMEN YAHUİ>İLERİ . 
BUkreş, 22 (A.A.) - Harbiye Na 

zırı bugilnden itibaren bütün Yahu· 
dllerin askeri hizmetlerd~n çıkanla· 
caklarıru bildirml.ştir. Bu Yahudiler 
yakında ı, mUkellefiyeUerinl yapmak 
üzere davet edileceklerdir. 

Romanya ııe 
Ticaret Anıı.-aıı 

Ankara, 22 (Vatan Muhabirin· 
den) - Bu sabah Rumenlerle paraft 
edilen protokol 500 bin llralıktir 

Mübadele esuları şudur: Pal.amut 
ve zeytinyağı vermek suretlle maa· 
rifin kitaplarına lA:ıınn o~ klğıt· 
!arla aeııuıoz getirteceğiz. 

Çekoslovaklarla. aramızdaki tica· 
ret anıqması merlyetten kaldırıldı' 

bulmu,tur. Birkaçı ağır olmak üze· 
re pek az yaralı vardır. 

Bir mahallenin sakinleri kısa biı 

mitralyöz ~teşlne maruz kalmıştır. 

Saat 17.30 a kadar gelen raporlaJ 
avcılarımız tarafından ceman 7 Al· 
man tayyaresinin dUşürWdUğilnll göı 
termektedlr. Lincolnshire'de bir şeh 
rl bombardıman eden iki dUşmaı 

tayyarenin ikisi de dUşUrUlmUştUr 
söylemiştir. Dutmanın bugünkU faaliyeti mlln· Hasar azdır. İnsanca zayiat yoktur 

--.... o- ferlt veya kUçük gruplar halinde ha· DUnkü harekl.t esnasında iki tay· 

Sovyet Ordasa 
Manevra Yapıyor 

rekltta bulunan tayyarelerin yap· 
ttkları müteaddit hücumlara münha· 
sır kalmıştır. Bu hUcumlardan bir· 
kaçı karaya uzak mesafelerde ptııı

Moskova, 22 (A.A.) - Reuter: kUrtuımuttUr. Bazı hallerde dtlfman 
Moskovann askeri mıntakalarmda hedeflerinin hava meydanları olduğu 

her halde mUtehassıslann bir rol oy
namakta oldukları teknik manevra· 
lar cereyan etmektedir. Mareşal Ti· 
mochenko, Budyenl, Kum ve Chape· 
chlhov ile erkAnıharblye reisi Me· 
retzkov bu manevralarda hazr bu • 
lunmaktadrr. 

anlaşılmakta idi. Fakat birinde as
ker bulunan bazı binalarda hasarlar 
vuku bulmuşsa da taarruzlar seme
resiz kalmıştır. 

İngllterenln cenup, doğu ve mer· 
kezindekl bazı tehirler bombardıman 
edilerek bazı evlerde hasarlar vuku 

yaremlz kayıptır, fakat bu tıı.y/are· 

lerden birinin pilqı. sağ ve aa.lim· 
dlr. 

MALTAYA HAVA TAARRUZ· 
LAR DEVAM EDİYOR 

Londra, 22 lA.A .) - Dün öğleder 
sonra dilşman tayyareleri, Malta a 
dası üzerinde uçmuştur. 

nut • LUbnanda bir kasaba • Batıt
lama. 4 - Yaş değil • Dedeağaç ta· 
rafı~da bir kasaba. 5 - DÜfUnme· 
den atılan • Az kırık. 7 - Aptal • 
lAyık. 8 - Sayı ile • Bir hayvan. 
9 - Kuzu sesi • Tersi bir denizci 
tAbiri • Tersi bir hayvan.. 10 - Bir 
renk • Tersi zaman • Uzak iJareti • 
Tersi zarf edatı. 11 - Bir soru • 
GUI, oynal • Nota. 

Kat; Ane. 3 - Mart; Krem. t -
Kehanet. 5 - Is; DelU: De. 6 - Ar; 
Se. 7 - At; Rikab (Bakir): Mi. 8 -
Kıyafet. 9 - J Şark; Krep. 10 - Ana; 
Dal; (K) aba (K). 11 - Palto; An· 
ket. 

kat yapılacağından bu yerin tasar- .. •••••••••••llP•• Teleloa : 18547 
rufu ile başkaca alAkadar olanların • • • .. İ 

1 !:~~k:~cıfn!:~e:,ızl~;::!a B;~~!!~ B 1 Z 1 ŞiŞLi TERAKKi LISES l Bili B 

Bu tayyareler, İngiliz avcı tayya· 
releri ile muharebeye girişmiş ve 
tayyare dlfil bataryalar tarafından 
bombardıman edilmiştir. DU.şman 

tayyareleri, bomba atmaksızın geri 
dCinmU~erdfr. 

Sah gllnU adaya yapılan hücuma 
miltealllk olarak alman yeni malO· 
..mata gCire umumt binalardan biri i · 
le bir tayyare meydanında bazı ha· 
sarat vukua gel~tir. Bundan baş
ka baZı huswıı binalarda da ehem• 
mlyetsiz hasarlar vardıı-. 

4 No.lı Bulmacanm Halli 
SOLDA..°'" SAGA: 
1 - Şapka; JıııUn. 1 - AM; 

dosya numarasile veya tahkikat gü- &JIA • b.K • ORTA • LISI. Yabaacı dillen bUllUIA ltbaa edilir. 
YUKA.&DAN A.ŞA~IYA: nU mahallinde tapu memuruna mil· Tedriıı """ terbiyesindeki t·lddlyet de\'let lmtOıanlan netlcelerUe .ııahlttlr. 
1- Şamlı; Ahfap. 2 - Aba; Süt; racaatlan ilin olunur. ı - Talebe kaydına bqlıuınuştır. Eski talebe. 1 Eyhile kadar kayıtıannı yeııllemelldlr. Bu tarUae-.. aon· 

Ana. 3 - Park; Kral. 4 - Tedarik. ra yerleri yeni müraçaatlara verilecektir. Kayıt lçln Ve11lerln blıı.z.at golmolerl gerektir. 
5 - Ak: Herif; Do. 8 - Al; Ka <•>· . .... ri t MüdUrU Ah t , , 2 - Eski "·e veni talel>e ka'-·ıtları her •11ıı saat 9·18 e kadar Halil ,-------ı• Sahibı ve .,eş ya : me • " au ...._._. A 
7 - İt; NIS&y (Yaain): La. 8 -- Em.in YAL.'IA..'IJ • Basıldığı yer: 

1 
T A T J 1. 1 Rıfat Pa,. Konağında ~apllır. 8URllUAllU ' 

Kelebek. 9 - Kart; Trak. 10 -ı •••••••ill••• ~IŞ&Dta§ı - RumeU ve Çmar Caddelerla4e 
4M; I>ma; De.11- Nemle; lıtıı-t.t VATAN MATBAASI 

Diğer taraftan avcı tayyareleri 
satın almak maksadile teşekkül el· 
r..l:t olan cMalta sermayesi> adındaki 
heyet, şimdiye kadar yedi btn tnsllb 
lirası toplamıştır. 
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